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Abstrakt: 

 

V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský plán malé stavební firmy. Na základě 

teoretických poznatků, získaných studiem a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení a 

její případné umístění na trhu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část definuje pojem 

podnikatelský plán a popisuje jednotlivé oddíly plánu. Ve druhé části je vytvořen 

podnikatelský plán pro konkrétní společnost – RIS s.r.o. 
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Abstract: 

 

This bachelor thesis deals with an entrepreneurial plan of a small construction company. 

Based on the theoretical pieces of knowledge taken by study and discovered facts, it contains 

a proposal of its foundation and it´s conceivable positioning on the market. The thesis is 

divided into two parts. The first part defines the term business plan and describes individual 

sections of the plan. In the second part there is created a business plan for a concrete 

corporation – RIS Ltd.  
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Úvod 
  

  

Podnikatelské nápady se rodí a nosí v hlavě a není správné o nich informovat ostatní. To však 

přestane platit ve chvíli, kdy padne rozhodnutí nápady realizovat. Smysl plánu má charakter 

konfrontace nápadů se skutečností, seřazení skutečností a jejich prověrku podle pravidel, které 

vycházejí většinou z publikovaných zkušeností těch, kteří dlouhodobě analyzují poznatky 

podnikatelského prostředí a umožní nám tak se vyhnout úskalím, kterých je tržní svět 

přehuštěn.   

 

Bakalářská práce na téma Podnikatelský plán je zpracována takovým způsobem, aby mohla 

být využita jako nástroj pro založení společnosti různého typu a oboru. Já jsem se rozhodla 

díky mým zkušenostem ve stavebním směru zaměřit tvorbu plánu na společnost, jejíž hlavní 

náplní budou obklady stavebních konstrukcí. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, která poskytne komplexní pohled na 

zásadní okolnosti, které se týkají založení i provozu společnosti a na část praktickou, kde 

ukazuji, jak jsem se vypořádala s vypracováním Podnikatelského plánu i praxi, protože 

podobně budu v tomto roce společnost zakládat. Děkuji Fakultě metalurgie a materiálového 

inženýrství v Ostravě a vedoucímu této bakalářské práce za skvělou přípravu do 

manažerského prostředí a přeji všem čtenářům, aby jim mé návrhy a závěry pomohly se 

vypořádat v běžném světě skrytými detaily, které zde odhaluji a přikládám k práci jako vlastní 

přínos. 
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Teoretická část 

1. Podnikatelský plán 
 

Podnikatelský plán je písemně vytvořený materiál, který pojmenuje a popíše všechny klíčové 

vnější a vnitřní faktory, které souvisí se založením a chodem podniku [3].  

1.1. Smysl tvorby plánu, jeho podstata a rozsah 
 

Smyslem podnikatelského plánu je vypracovat náhled na to, kde se lidé, kteří chtějí 

společnost založit nebo kde se již založená společnost nachází. Náhled na to, jak na tom nyní 

jsme a kam chceme jít a jak se tam dostat. Někteří současní miliardáři říkají, že si máme dávat 

i na pohled nesmyslné cíle, jak je vyslovíme, směrujeme tvorbu podnikatelského plánu           

k nalezení způsobu, jak se tam dostat. V této bakalářské práci se však budu držet v mezích 

označovaných jako reálné. 

Pro eliminaci neúspěchu při založení společnosti je zapotřebí vypracovat podstatu 

podnikatelského plánu (obr.1), kde jsou naznačeny souvislosti se třemi základními otázkami: 

Kde jsme nyní? Kam chceme jít? Jak se tam chceme dostat?  

 

Obr. 1: Podstata podnikatelského plánu [5] 
 

 

Rozsah a hloubka zpracování závisí převážně na tom, odkud budeme čerpat cizí kapitál. 

Investoři, banky, manažeři a majitelé podniku budou hlavními uživateli plánu [5].   
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1.2. Struktura podnikatelského plánu  
 

Protože podnikatelský plán popisuje externí i interní okolnosti podniku, zdroje, cíle a způsob 

jejich dosažení se zaměřením na budoucnost, měl by se držet obecně popsaných struktur, 

protože by jinak působil nečitelně a nedůvěryhodně pro čtenáře tohoto dokumentu. 

 

Doporučená struktura by měla obsahovat tyto části: 

1. Titulní strana: 

 název a sídlo společnosti 

 jména a kontakty zástupců společnosti 

 popis podnikatelské činnosti 

 společenská a finanční struktura 

2. Popis podnikatelské příležitosti: 

 plánování cílů 

 smysl podnikatelského plánu 

Na této kapitole velice záleží, protože má vzbudit zájem investorů dále se zabývat 

podrobně celým dokumentem. 

3. Analýzy trhu a obchodu: 

 kupní sílu zákazníků, vzhledem k teritoriu, kde se podnikatelský plán bude 

realizovat 

 vztahy s dodavateli, způsob udržení klíčových a získání nových dodavatelů 

 analýzu odběratelů a způsob strategického marketingu 

4. Užité technologie a inovační činnost: 

 popis technologických procesů a služeb 

 spotřeba zdrojů, včetně lidských, jejich dostupnost a využití 

 inovační činnost 

5. SWOT analýza: 

 silné stránky 

 slabé stránky 

 příležitosti 

 rizika 
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6. Identifikace cílů v čase: 

 způsob sledování plnění cílů v čase a způsoby měření 

 systém vyhodnocení a řízení změn 

7. Hodnocení rizik: 

 reakce konkurence 

 dopad slabých stránek marketingu 

 cenová politika 

8. Časová osa plnění podnikatelského plánu 

9. Finanční plán 

 kalkulace očekávaných nákladů a výnosů 

 projekce hotovostních toků 

10. Identifikace faktorů úspěchu [20] 

 

Je vhodné, aby se ve struktuře podnikatelského plánu objevily přílohy s životopisy klíčových 

osobností firmy, dokumentace k výrobkům nebo službám, reference a kopie živnostenských 

oprávnění a koncesí [20]. 

 

1.3. Možnosti selhání plánu 
 

Skutečnosti, které se nejčastěji projevují na selhání podnikatelského plánu, mohou být 

následující: 

 jsou vytýčeny nepřiměřené cíle 

 není správně zavedeno převedení vizí a cílů na měřitelné jednotky 

 podnikatelé se nevěnují plně cílům v podnikání, ale preferují jiné aktivity 

 chybí zkušenosti v oblasti plánování 

 nesprávná analýza zájmu zákazníků o nabízené výrobky nebo služby 

 podcenění konkurence 

 nedostatečný smysl pro včasný odhad ohrožení nebo destruktivního vlivu 

slabých stránek podniku nebo lidských zdrojů 

 nedodržení bilančních pravidel 

 předčasné zveřejnění podnikatelského plánu [5]  
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2. Realizace podnikatelského plánu 
 

Snahou každého podnikatelského plánu by mělo být co nejvíce se vzdálit optimistickým 

způsobům podnikání "zkusíme a uvidíme" a přiblížit se k profesionálně vypracovaným 

analýzám od např. CzechInvest. Otázkami jsou čas a peníze vynaložené na zpracování 

podnikatelského plánu, takže pro malou firmu, jako v případě této bakalářské práce, budou 

statistická data k analýzám používány jen z veřejně dostupných zdrojů. 

 

Prvotní rozhodování patří k nalezení volného místa na trhu. Podnikatel, který hledá 

konkurenční produkt nebo službu k obchodování, dělá nejdříve samovolnou analýzu ve svém 

vědomí, avšak reálný předpoklad je nutné analyzovat pomocí metod, které jsou ověřené,          

a poskytují výstupy srozumitelné pro všechny uživatele podnikatelského plánu.  

 

2.1. Analýza trhu pro produkt nebo službu  
 

Velké obchodní společnosti zpracovávají analýzy pro celou šířku zákaznické populace, 

zatímco malé nemají zpravidla dost zdrojů na pokrytí celého segmentu, takže jsou nuceni 

rozdělit trh do menších skupin a marketingovou strategii, která vychází z analytických 

podkladů přizpůsobit pro každou skupinu zvlášť nebo si vybrat jen tu, která je pro podnik 

klíčová [13]. 

 

Prioritní je zákazník, takže zásadním podkladem pro podnikatelský plán je rozdělení trhu na 

dílčí a nalézt zásadní vztahy mezi požadavky zákazníka a zájmy i možnosti podniku, pro který 

je plán zhotoven. 

 

 2.1.1. Trh spotřebitelů 
 

Trh spotřebitelů se nejdříve rozděluje z hlediska geografického, kde se bere v úvahu vliv 

komunity městské, vesnické, průmyslové nebo zemědělské, aby se získal přehled                    

o vlastnostech zákazníka, zda je konzervativní, jakou má ochotu utrácet, jaký má vztah            

k reklamě a vůli nechat se ovlivnit módními vlnami.  
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Demografická segmentace vytvoří přehled o věku, způsobu bydlení, vzdělání a rodinných 

vazbách. Další rozdělení spotřebitelského trhu by mohlo být užitečné vzhledem k tendenci 

podléhat samolibosti, egoismu nebo ultrapreferenci zdravého způsobu života. Tyto zjištění 

mohou být pro podnikatelský plán dokonce klíčové a rozdělení by z pohledu ekonomického 

užitku mohlo mít asi tyto atributy: 

• cenově orientovaný zákazník – požaduje pouze funkci produktu a jeho nízkou cenu 

• zákazník orientovaný na prestiž – požaduje značku, materiál, kvalitu 

• technicky orientovaný zákazník – požaduje maximum funkci produktu 

• zákazník orientovaný na módu – vyžaduje atraktivitu vzhledu, materiálu, módu 

• zákazník orientovaný na bezpečnost – bezpečnost provozu a zabezpečení proti kriminalitě 

• zákazník orientovaný na péči o rodinu – proti tzv. singl generaci 

• zákazník orientovaný na zdravý způsob života a ekologii apod. [7] 

 

 

2.1.2. Trh dodavatelů 

 

Dodavatel surovin, služeb, energií, součástek, polotovarů, hotových výrobků, strojů a nářadí 

má rozhodující vliv na kvalitu produktu nebo služby, pro kterou je podnikatelský plán 

sestaven. 

 

Ze strany dodavatelů mohou působit různá rizika  a pokud se je nepodaří zanalyzovat předem, 

tak se firmě může stát, že se nevytvoří prostor pro její plánovaný zisk. Podnikatelský plán by 

měl tedy obsahovat analýzu, co dodavatelé a jejich dodavatelé mohou v budoucnosti udělat       

a jakým způsobem vytvořit tlak na podnikatelský subjekt. Pro případ náhlé ztráty dodavatele 

má být zpracována krizová varianta, protože jakmile dodavatel zjistí, že bez něho nám hrozí 

zastavení výroby nebo služeb, tak začne hrozit přerušením dodávek. Seriózních dodavatelů, 

od kterých nehrozí předchozí věta, je u nás málo [1]. 

 

2.1.3. Trh referenční 

 

Vzniká na základě doporučení zákazníků. Jedná se o marketinkovou část podnikatelského 

plánu, která zpracovává způsob a odhaduje úspěch firmy na základě referencí od hotových 

zakázek. Je zde velký prostor k růstu firmy na základě image, které začíná výběrem lidských 



 7 

zdrojů, jejich kulturou, chováním, odpovědností, přes používané technologie, kvalitu práce     

a způsob řešení reklamací. Zahrnutí referenčního trhu do plánu může zohlednit investované 

finanční prostředky v poměru s očekávanými přínosy. 

 

 

2.1.4. Vnitřní trh firmy 

 

Součástí podnikatelského plánu jsou okolnosti vnitřního trhu z hlediska charakteristiky firmy, 

cílů, organizační struktury, delegování pravomocí, legislativa, přijímání zaměstnanců a jejich 

propouštění z pracovního poměru. Řešené témata jsou hlavně: 

 historická data, která popisují motivaci pro vznik firmy, výsledky podnikatelské 

činnosti, financování a ekonomické výsledky v průběhu existence firmy 

 charakteristiky produktů a služeb, které jsou součástí podnikatelského plánu, popis 

výzkumu, vývoje produktu, určení jeho konkurenčních vlastností a křivku životního 

cyklu produktu nebo služby 

 strategické cíle, které bude firma po dobu realizace sledovat např. postavení na trhu, 

inovační program, kvalitu, ochranu životního prostředí apod. 

 organizační struktura s vymezením pravomocí a odpovědnosti 

 charakteristiku klíčových zaměstnanců, jejich rolí, věku, zkušeností a přínosů pro 

firmu a realizaci podnikatelského plánu 

 politiku odměňování, způsob zainteresovanosti na výkonech a výsledcích 

 systém používaných informačních technologií, řízení dokumentace, účetnictví              

a archivace dat [2] 

V malých firmách je mnoho z výše uvedeného řízeno spontánně nebo ústní formou, ale pro 

prezentaci plánu bance nebo investorům je nutné mít vše podloženo písemně. 

 

2.2. Způsob komunikace 
 

Selhání podnikatelského plánu je zpravidla způsobeno špatným odhadem budoucích nákladů. 

Náklady na komunikaci, vyhledání a udržení zákazníka mohou být při zpracování plánu 

podhodnoceny, protože firma si věří a považuje rozhodnutí zákazníka přijmout nabídku 

produktu nebo služby za logické, výhodné či samozřejmé. Veřejně přístupné statistiky 
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marketingových nákladů pro určitý segment trhů neexistují, takže v této kapitole se mohou 

skrývat pro podnikatele a později pro investory mnohá nepříjemná překvapení. 

 

Způsobů komunikace je mnoho, ale pro podnikatelský plán je třeba určit, který bude 

převažovat a vyčíslit jeho náklady. U osobního způsobu komunikace, jako jsou schůzky,       

e-mailová pošta nebo různé předváděcí akce a diskusní fóra, lze předpokládat náklady nízké. 

U neosobního způsobu komunikace, např. reklamní kampaň, prodejní akce, internetový 

marketing a publik relation, je nutné počítat s náklady vysokými [8]. 

 

Vyčíslení nákladů na komunikaci lze rozdělit na jednotlivá stádia, kterými většinou 

komunikační politika prochází: 

 První - uvědomění si existence zákazníka, tzn. segmentace, rozpoznání potřeb 

a určení hodnot. Náklady se pak rozumí hlavně výdaj na proškolení všech 

zaměstnanců, kteří jsou se zákazníky v přímém kontaktu, školení o prodeji, 

servisu, reklamaci a rozsahu pravomocí při jednání se zákazníky. 

 Druhé - sblížení se zákazníkem, tzn. náklady na získání zákaznické důvěry      

v seriózní firmu, kvalitní práci a produkt nebo službu. 

 Třetí - pohodlí zákazníka. Monitoruje se aktivace kontaktu, komunikace, 

vzdálenost a dostupnost dopravy zboží. Provozní doba, technické vybavení       

a dokumentace, kterou zákazník převezme. 

 Čtvrté - partnerství, tzn. udržení si zákazníka ve smyslu hesla "vracet se musí 

zákazník, nikoliv zboží". Toto stádium je pro firmu důležité, protože s ním 

souvisí referenční trh z kapitoly 2.1.3. Udržet si partnerský vztah se 

zákazníkem pomáhá informovanost o novinkách ve firmě, nových metodách ze 

světa a možnostech využití u zákazníka apod. [13] 

 

2.3. Analýza konkurenční výhody 
 

Tato část podnikatelského plánu by měla prokázat, jaká hodnota je zákazníkovi nabídnuta       

a nemá jí konkurence. 

Analýza je upravena podle toho, zda konkurenční výhoda souvisí s nově zaváděným 

produktem nebo službou. Zda je nabízena vyšší hodnota za peníze, ve smyslu snížení ceny 
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produktu nebo služby. Zda se jedná o výhodu poskytnutou lepším zvládnutím logistiky, 

rychlejší inovací nebo prodejem v separované komunitě, která preferuje dodavatelsko 

odběratelské  vztahy založené na důvěře, víře, prestiže nebo charitě apod. [6] 

 

Faktory z analýzy , které se hlavně podílejí na tvorbě konkurenční výhody (obr.2),lze rozdělit 

mezi čtyři skupiny: 

 Faktor nižších nákladů na vstupech. Může se jednat o lepší vstupní ceny, díky 

dodávkám ze zemí Dálného východu, domácí produkty nebo výrobky z malých firem     

s nízkými náklady. Úspory se mohou týkat fixních nákladů na manažerské                      

a administrativní služby, nájemné, školení atd., kdy se vše přepočítá vůči 

předpokládanému podnikatelskému úspěchu a zobrazí se jako bod zvratu. Mezi úspory, 

které se také projevují s rostoucím objemem produkce, lze započítat i úspory z růstu 

zkušeností [13]. 

 

 

Obr. 2: Faktory podílející se na tvorbě konkurenční výhody 
 
[13] 

 

 Faktor zdrojů znalostí. Jedná se o analytický odhad snížení nákladů z investic do 

vývoje, výzkumu a znalostí lidských zdrojů. Pokud firma nemá náskok vůči konkurenci, 

tak problém může vyřešit nákupem franchis nebo licencí. Významná hodnota úspor 

vzniká ze znalostí místního trhu, způsobů, potřeb zákazníků a hlavně způsobu, jak tyto 

vlastnosti ovlivňovat. Znalostní konkurenční výhoda se jistě projeví v uplatnění 

principů štíhlé výroby. 

 Faktor vztahových zdrojů. Jedná se o rozhodující faktor v plánování konkurenční 

výhody. Vztahové faktory nejsou konstantní, firma na nich stojí nebo padá. Pokud 

existuje ve firmě dobrý vztah k zaměstnancům, tak prvořadé je vybudovat a udržet 

vztah k zákazníkovi. V dalším sledu vztah k dodavatelům a v neposlední řadě vztah     
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k poskytovatelům peněžních prostředků. V praktické části této bakalářské práce bude 

tato kapitola podrobněji zpracována. 

 Faktor strukturálních zdrojů. Zde platí, že není důležité, co firma dělá, ale jak to 

dělá. Na začátku vzniku podnikatelského plánu byly tři priority: "Kde jsme, kam 

chceme a jak se tam dostat". Struktura organizace má přímý vliv na to, jak se můžou 

lidské zdroje zapojovat do chodu firmy a být efektivní. Vliv mají předpisy, nařízení, 

etický kodex, manažerský styl a respekt neformálních vztahů zaměstnanců k rodině, 

příbuzným a přátelům. Strukturální výhoda pocházející ve spoluúčasti na rozhodování 

v různých rovinách činností je silným konkurenčním faktorem jistě respektovaným 

těmi, kdo budou podnikatelský plán posuzovat [13].    

 

2.4. Další aspekty 
 

V době, kdy se podnikatelský plán bude realizovat, tak se v jeho časové ose budou 

dokumentovat a porovnávat rozvaha podniku, výkaz zisků a ztrát, cash flow a výstupy            

z finančních analýz v podobě různých ukazatelů likvidity, využití aktiv, rentability, 

zadluženosti apod. Než k tomu však dojde, tak se bude plán opírat o návratnost a využití 

investic, které se do záměru vloží. Existují metodiky, které pomáhají dopředu zmírnit rizika, 

které by se mohly vyskytnout. V praktické části práce bude popsána metoda čisté současné 

hodnoty, která se bude opírat o plán cenotvorby. Dále se používají metody posuzování 

investičních projektů, indexu rentability, vnitřního výnosového procenta nebo doby 

návratnosti investičního projektu [9]. 

 

Významnou pozornost podnikatelskému plánu věnuje banka, a ta bude posuzovat úroveň 

zpracování z hlediska růstového potenciálu segmentu, ve kterém firma podniká. Bude jí 

zajímat, jak vysokou přidanou hodnotu firma poskytuje, jakou má míru inovací a systém 

trvalé udržitelnosti, včetně variant optimistické, pesimistické a realistické. Za velmi důležité 

považuji bance naznačit, jaký bude vliv zdrojů financování na základní kapitál firmy po dobu 

trvání realizace podnikatelského plánu (obr.3) [12]. 
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Obr. 3: Zdroje financování firmy
 
[12] 

 

 

Banka totiž po předložení finančního plánu a naznačení struktury financování vydá omezení, 

které jí umožní zlepšit vyjednávací pozici při poskytování finančních garancí. Firma může 

čelit tomu, že banka daný segment nemá velký zájem podporovat, že dojde ke snížení 

finančního rámce, že dojde k prodloužení schvalovacího procesu nad míru pro plán únosnou, 

že podmínky nejsou akceptovatelné nebo dokonce, že je projekt nepřijatelný. Na tyto 

stanoviska banky je dobré se připravit nebo ve zpracování podnikatelského plánu odpovědi již 

viditelně zodpovědět, protože pokud firma nemá excelentní reference, tak jsou tyto věty 

opodstatněné. Časový rámec od přípravy, až po zahájení čerpání financí může být i delší jak 

rok, protože několik měsíců bude trvat vypracování záměru a dokumentace, které banka bude 

vyžadovat, jeden měsíc vyjádření k získání úvěrového příslibu, ale pak min. tři měsíce bude 

trvat proces schvalování úvěru, kdy firmu bude banka lustrovat a sama vypracovávat 

stanovisko trvalé udržitelnosti. Po splnění všech podmínek bude trvat ještě nějaký čas, než se 

dohodnou záruky a způsoby splácení. Je na zvážení firmy, jaké způsoby financování zvolí.  
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3. Nové trendy, které ovlivní plánování 
 

Podnikatelské prostředí se velmi rychle mění a díky možnostem výpočetní techniky lze 

monitorovat a velmi rychle měnit dodavatelsko odběratelské vztahy (Obr.4) ve prospěch cílů 

firmy. Ke konkurenceschopnosti přispívají stále novější trendy, které vedou k novým, 

originálním přístupům [10]. 

 

Obr. 4: Rozsah firemního plánování 
 
[12] 

3.1. Subkontrakting 
 

Subkontrakting vytváří příležitost pro malé firmy, které se snaží pro splnění svých plánů 

uzavřít dlouhodobé smlouvy. Nutností je přizpůsobit se prospěchu velké společnosti, ale ty 

mají většinou na delší období zajištěnou výrobu a odbyt nebo těží z výhody státních zakázek, 

takže lze plánovat bez zahrnutí rizik z výpadků zisku. Nevýhodou je jistě silná vyjednávací 

pozice velkých firem a pro zájemce o subkontrakting to většinou znamená zvýšené výdaje na 

nezaplacenou kvalitu a vysoké sankce za nedodržení dohodnutých termínů. Výpadky              

v plánovaném zisku velkých firem se vždy ihned přenášejí na subdodavatele v podobě 

opožděných plateb, takže malé firmy by měli svou výrobu nebo služby diverzifikovat, aby 

mohly být "zavěšeni" na více odběratelů [5].
 

 

3.2. Intrakontrakting 
 

Jedná se o podnikání uvnitř firmy. Jak se postupně zvětšuje objem produkce, začíná se firma 

chovat podobně jako velké společnosti. Přestane být flexibilní, blokuje dynamický růst a není 

schopna zavádět rychlé dílčí inovace jako prevenci vůči konkurenci. Tím, že se udělí divizím 
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nebo útvarům firmy větší samostatnost a právo rozhodovat, tak vrcholové vedení firmy 

působí spíše jako koordinátor podnikání ve vnitřní struktuře firmy, což lze řadit mezi nové      

a zisku prospěšné trendy. 

Intrakontrakting lze uplatnit tam, kde: 

 firma uplatňuje špičkové technologie 

 vedení firmy vítá a podporuje nové nápady 

 jsou tolerovány drobné chyby a metody "pokus-omyl" 

 jsou dostupné zdroje pro nové postupy 

 je zaveden systém odměn finanční i jiné povahy 

Intraponikání může jít na úroveň jednotlivců, např. firma 3M povolila svým zaměstnancům, 

aby 15% svého pracovního času věnovali vlastním myšlenkám a aktivitám mimo rámec své 

práce. Výsledkem je rozvinutí mnoha aktivit uvnitř podnikové struktury a vynález lepicích 

štítků Post-it s mírně lepivou vrstvou, která lze snadno odstranit a používá se na běžné 

poznámky. Výrobek se rozšířil na celý svět s obratem více jak půl miliardy dolarů. 

Není prokázáno, že by firmy, které používají intrakontrakting, byly mimořádně úspěšnější, 

než ty, které stojí na samostatně angažovaných podnikatelích. Problém je v nastavení 

mantinelů angažovanosti, protože buď hrozí rozpad týmové práce z důvodu přemrštěných 

požadavků a pocitů nedocenění aktivních zaměstnanců nebo rozpad aktivit z důvodu slabé 

vůle se dlouhodobě angažovat [5].  

3.3. Podnikatelské sítě 
 

Menší firmy se podle vzoru na obrázku 4 mohou domluvit na vytvoření podnikatelských sítí. 

Výhodou je, že mohou získat společný profit z nadání a zdrojů každé z nich. I při zachování 

suverenity si firmy mohou sdružením do sítě zlepšit zisky, udržitelný rozvoj a snížení nákladů 

na inovace a marketing [5]. 

3.4. Strategické aliance 
 

Současný stav tržního prostředí vytváří enormní tlak na zvýšení objemu investic s nejistou 

možností návratu. Firmy to vede k fůzím, akvizicím nebo vytvořením strategických aliancí, 

aby snížily náklady a nalezly snadněji zákazníka. V Evropě je nejčastější důvod k tomuto 

jednání možnost vytvoření mezinárodní spolupráce. Potřeby zákazníků a trh se tak rychle 

mění, že schopnost reagovat je samostatným firmám mnohdy snížena, pokud nedisponují 

kvalitními lidskými zdroji a patřičným vybavením. Toto je jedna z cest, jak podpořit plány.  
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Praktická část 
 

Podnikatelský nápad stojí na začátku každého podnikání. Častým případem je, že nápady jsou 

neúspěšně realizovány hlavně z finančních důvodů, protože nebyl dostatečně zpracován 

podnikatelský plán. V praktické části práce připravím plán pro nově zakládanou firmu, která 

bude poskytovat drobné stavební úpravy a rekonstrukční práce převážně pomocí obkladů.    

4. Prvky podnikatelského plánu 
 

Analýza stavební produkce (Graf. 1) vydaná Českým statistickým úřadem na období od roku 

2005, kdy produkce byla označena jako 100%, do roku 2012, nevypadá na první pohled nijak 

lichotivě. Z podrobnějšího studia statistických materiálů však vyplývá, že pokles stavebnictví 

vede k tomu, že velké firmy budou v roce 2013 usilovat o získání stavebních zakázek   

v zahraničí. 

 

Graf 1: Trend indexu stavební produkce v České republice
 
[17] 

 

Na konkurenčním trhu České republiky se tím sníží konkurenční tlak a pro tento 

podnikatelský plán z toho vyplývá, že odpadají úvahy plánovat vznik strategické aliance nebo 

různé akvizice s nějakým významným subjektem na trhu, tak jak bylo uvedeno v kapitole 3.4. 

Podle CEEC [19]  nebude o tyto aktivity ze strany velkých firem v budoucnu zájem. 

Využít možnosti, aby se firma zapojila do nějaké podnikatelské sítě podle kapitoly 3.3 by  

bylo možné, protože podle CEEC [19]  
 
 a grafu 2, je v zájmu malých stavebních společností 

na trhu v České republice zaměřit se na další zvýšení efektivity fungování, a to se známkou 

důležitosti 7,5 u 97%  respondentů. Další priority jsou optimalizace nákupních procesů           

a výběr dodavatelů. 
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Graf 2: Roční výhled prioritních oblastí pro činnost malých firem v ČR
 
[19]

 

 

Z analýz Českého statistického úřadu
 
[17], společnosti CEEC Research [19] a znalostí 

místního podnikatelského sektoru se mezi volbou typu společnosti osobního nebo 

kapitálového charakteru přikláním ke společnosti s ručením omezeným. Přihlášením jako 

plátce daně z přidané hodnoty firma může ve stavebnictví využít výhod přenesené daňové 

povinnosti a lépe se tak transformovat do konkurenčního trhu v regionu, kde bude působit. 

Firma se bude jmenovat RIS s.r.o. a bude sídlit v Hradci nad Moravicí. 

 

4.1. Určení mise a vize 
 

Sestavení podnikatelského plánu v této práci lze chápat jako rozvojový. Nově založená 

společnost bude sledovat plnění strategických cílů, ale ve vztahu k okolí firmy bude vždy jako 

první prezentovat svůj slogan, který bude vyjadřovat misi a vizi. V principu jde o vyjádření 

budoucnosti firmy, tedy její ambice, jak by měla být zapsaná v dějinách a jak vnímaná 

externími i interními pozorovateli [6].    

Mise sleduje, čeho chce firma dosáhnout a může se podle vývoje na trhu měnit, aby byla vždy 

aktuální [11]. Nyní bude mise vyjádřena slovy: "Zajišťujeme spokojenost cenou, kvalitou            

a účelností". 

Vize žene firmu vpřed [11]: "Naše nové technologie dají možnost zákazníkovi být moderní". 
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4.2. Zhodnocení externích a interních faktorů 
 

Mezi externí faktory, které ovlivňují chod firmy patří legislativa, která se váže k její činnosti. 

Jedná se hlavně o zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a zákon 

68/2007 Sb., který doplňuje a mění předešlý. Dále pak vyhláška č. 499/2006 Sb.,                     

o dokumentaci staveb a všechny normy, které se týkají instalace obkladů, použití stavební 

chemie, bezpečnosti práce, náklady na vydání prohlášení o shodě u stavebních výrobků dle 

nařízení vlády 163/2002 Sb a 190/2002 Sb apod. Dodržování legislativy tvoří nemalý náklad 

a ten bude v hrubém odhadu zahrnut do finanční analýzy.  

Vláda České republiky prohlásila, že ve dvouletém výhledu se nebude měnit daňová zátěž       

a uvažuje o zrušení kontrol, které vyhledávají používání tzv. svarcsystému nebo prokazování 

platných pracovních smluv na stavebních pracovištích, podporuje tzv. práci na zavolanou 

nebo sdílení pracovních pozic. Firmě tak dává variabilní možnosti, jak pokrýt sezónní 

zvýšenou poptávku a zvládnout plnění podnikatelského plánu. 

Nízká úroková sazba v bankovnictví představuje snadnější finanční možnosti při realizaci 

podnikatelské příležitosti [16]. 

 

Interní faktory nejlépe vyjádří SWOT analýza: 

Silné stránky 

 majitelé společnosti mají mezi s sebou vyjasněné vztahy 

 výborná pověst obou majitelů v realizaci obkladačských prací v regionu 

 znalost pracovních postupů s důrazem na kvalitu, efektivita práce 

 dobré technické vybavení 

 existence dlouhodobého partnerství s klíčovými partnery v regionu 

 nákladové výhody na chod provozovny 

 

Slabé stránky 

 nedostatečné počáteční kapacity na marketing 

 nedostatečné zdroje pro celorepublikovou expanzi 

 klíčoví partneři na trhu vyžadují dlouhou dobu splatnosti faktur 

 nejasná politika v odměňování
 
[6] 
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Příležitosti 

 individuální výstavba domů v regionu nestagnuje 

 v regionu nedochází k demolici poškozených staveb, ale k rekonstrukci 

 výstavba z dotačních podpor EU v regionu stále pokračuje 

 povinnost přizpůsobit podnikatelské potravinářské prostory legislativě 

 snahy o úspory spotřeby energie 

 klíčové společnosti v regionu mají zájem o kvalitní subdodavatele služeb 

 

Hrozby 

 z nedostatku příležitostí se mnohé firmy uchylují k nekalým praktikám 

 nestabilní politické a legislativní prostředí v České republice 

 vzrůstající nedůvěra zákazníků vůči všem službám na trhu 

 možná stagnace regionálního rozvoje kultury, průmyslu, služeb a bydlení         

v budoucnu 

 

Z působení vnějších a vnitřních faktorů považuji za nevhodné, aby podnikatelský plán byl 

založen na předprodeji výrobků nebo dílčích služeb a jako prioritní činnost označuji dodávky 

tzv. "na klíč". SWOT analýza ukázala, že dobré technologické vybavení, vysoká odborná 

zkušenost, renomé a odhodlání zakladatelů firmy působí jako spolehlivý faktor ke splnění 

podnikatelského záměru.  

 

4.3. Konkurenční strategie 
 

Nejdříve definuji trh, protože konkurence se o něho dělí a firma by měla znát, jaký díl má pro 

sebe [14]. Podle Českého statistického úřadu bylo za rok 2012 v Moravskoslezském kraji 

vydáno 9 217 stavebních ohlášení a povolení v celkovém rozpočtu 30 miliard korun v této 

struktuře: 

 stavby na zlepšení životního prostředí - 5 miliard korun 

 bytové budovy - 7,3 miliard korun 

 nebytové budovy - 12,6 miliard korun 

 rekonstrukce a ostatní stavební úpravy - 5,1 miliard korun [17] 
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Jelikož se předpokládá pokles stavebních činnosti pro rok 2013 v Moravskoslezském kraji      

o 6,3%, tak velikost "koláče", na kterém se bude podílet konkurenční trh, bude cca 28 miliard 

korun. Aby bylo možno odhadnout, jak velkou částku má firma RIS s.r.o. k využití ve svých 

finančních plánech, rozdělím konkurenční trh na firmy, které jsou přímou konkurencí a na ty, 

které jsou ochotné vytvářet dodavatelsko-odběratelské vztahy, a jejich konkurenční vztah se 

tedy často mění na odběratelský. 

Firmy, které budou naší RIS s.r.o. podle předběžných smluv využívat v subkontraktingovém 

vztahu podle kapitoly 3.1. Jsou to hlavně: 

 MRAMOR TRADING s.r.o. s ročním obratem cca 36 miliónů korun                 

a předpokládanou výší našeho kontraktu cca 2 milióny korun. 

 IMOS Brno a.s. s obratem cca 4,6 miliardy, ale s naším vztahem pouze ve výši 

cca 0,6 miliónu korun.  

 BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. s obratem 340 miliónů a naším 

předpokládaným kontraktem ve výši 1,2 miliónu. 

Firmy, které jsou přímou konkurencí: 

 RENOVA OPAVA s.r.o., s tržbami cca 85 miliónů korun ročně. 

 SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., s tržbami cca 200 mil. za rok. 

 STAVOS STAVBA a.s., s ročním obratem cca 100 miliónů korun, ale tato 

společnost má v regionu značné množství zakázek v realizaci, takže její podíl 

na trhu bude v budoucnu stoupat. 

 dále jsou to společnosti, které příležitostně realizují zakázky a velké množství 

živnostníků, kteří dohromady mají také významný tržní podíl, ale jejich 

detailní přehled není pro tuto práci vhodný 

 

Firma RIS s.r.o. může počítat pro rok 2013 s tržbami cca 3,8 miliónu korun díky smlouvám    

o dílo se společnostmi, s kterými je již v kontaktu. Další tržby by mohly pocházet ze zakázek 

získaných díky přímému marketingu v bytové výstavbě v okolí, kde již také firma má své 

renomé, díky dobré preferenci jednatelů. Zde by se obrat mohl pohybovat v roce 2013 cca 1 

milión korun s ročním navyšováním objemu cca 10% díky realizaci poznatků z kapitoly 2       

a zvláště podkapitoly 2.1.3. v této práci. 

Konkurenční tlak v prvních letech podnikání nebude velký, protože i když v posledním roce v 

kraji klesly tržby ve stavebnictví, tak předpokládaný tržní podíl firmy RIS s.r.o. je ve výši 

0,016%. Nad to klíčový obrat firmy RIS s.r.o. je skryt  pod jinými významnými společnostmi.   
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4.4. Firemní strategie 
 

Mise, vize a název firmy je určen. Rostislav Weisz a Regína Gallová jsou jednateli 

společnosti, kdy každý rozhoduje samostatně. Vzhledem k velikosti předpokládaného obratu 

se počet zaměstnanců pohybuje sezónně mezi 3 až 5. Organizační struktura je založena na 

tom, že p.Gallová je zodpovědná za legislativu, marketing, finanční analýzy, účetní a daňovou 

problematiku a p.Weisz za odbornou, technologickou, bezpečnostní a logistickou stránku 

firmy.     

Strategií firmy je zvýšení obratu ročně o 10%, současně s navyšováním zisku v také v této 

výši. Desetiprocentní zhodnocení zdrojů firma považuje za dostatečné a změnu této strategie 

by upravila pouze v případě, že by se zdražilo vedení cizího kapitálu. 

Hlavní činností budou obkladačské práce a rekonstrukce interiéru, převážně sanitárních 

prostor. Požadavky trhu mají dostatečnou kapacitu zakázek a cenová konkurenční politika 

nemůže dostat zhodnocování prostředků pod plánovanou úroveň našeho zhodnocení, protože 

je nastavena z hlediska opatrnosti hluboko pod obvyklou hladinu na trhu. Přebytky od plánu 

budou investovány do inovací. 

Vzhledem k tomu, že provozovna firmy je vybudována v místě trvalého bydliště jednatele 

firmy a není zapotřebí v pětiletém výhledu objekt rozšiřovat, ani rekonstruovat, tak výnosy 

firmy budou investovány převážně do nových informačních technologií, inovace projektů       

a obnovy technologického vybavení. Velikost investic tohoto charakteru bude popsána           

v kapitole finanční strategie. 

Přeprava materiálu a zaměstnanců je zajištěna vozidlem Volkswagen Transporter s provozním 

nákladem 8,-Kč na kilometr*. Auto je vloženo do firmy, stejně jako laserové měřidla, různé 

ruční nástroje, rozbrušovací pila na kameninu a úklidová technika v celkové výši 750 tisíc 

korun. 

 

4.5. Vliv dodavatelů 
 

Přes dlouhodobé odborné zkušenosti s činností, která je předmětem podnikání, tak v oblasti  

___________________________________ 

*parametr byl vypočítán hrubým odhadem: pořizovací cena auta 600 tisíc Kč, plánovaný počet ujetých km je 

300 tisíc km, tj. 2,-Kč na km. Náklad je vynásoben dvakrát, protože firma za tuto ujetou vzdálenost musí vydělat 

na nové auto. Spotřeba je 8 litrů na 100 km, tj. 2,8Kč na km. Náklady na servisní prohlídky, opravy a provozní 

kapaliny jsou cca 1,2 Kč na km. Součet je tedy 8,-Kč na km. 
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uzavírání mezinárodních smluv na výhradní zastoupení a dodávky specializovaného zboží 

firma zkušenostmi prozatím nedisponuje. Závislost na dodavatelích je tedy vysoká, ale 

sortiment substitutů je značný, což může snižovat jejich tlak. Klíčový dodavatel, se kterým 

má firma sjednaný výhodný kontrakt jsou Stavebniny Janík v Ostravě. Vztah je posílen tím, 

že firma RIS s.r.o. je nositelem reklamy na tohoto dodavatele a pomáhá jejich výrobky a svou 

činností přesvědčit zákazníky o vysoké kvalitě a cenové výhodnosti.  

 

4.6. Sektor zákazníka 
 

V kapitole 4.3 bylo popsáno, že firma RIS s.r.o. využije subkontraktingu s významnými 

společnostmi na trhu a ročně tím získá zakázky nutné k fungování firmy. Další rozšíření bude 

regionálního charakteru, takže zákaznický sektor segmentuji do tři skupin: 

 

1. Novostavby se rozdělí podle finanční velikosti projektu, který je zveřejňován na 

webovém portálu Istav [15]. První sektor bude zahrnovat velké projekty charakteru 

technických budov, hromadné bytové výstavby, úřadů, škol, nemocnic a různých státních 

zakázek, kde firma RIS s.r.o. bude usilovat o subkontrakting se společnostmi, které tyto 

projekty realizují (očekávaná výše kontraktu je nízká, protože zatím nedisponujeme 

kvalitní tištěnou prezentací a nemáme zpracovaný přehled o referencích, takže pro rok 

2013 počítáme s výší tržeb jen cca 300 tisíc korun a každoročním navyšováním o 20%, 

protože toto je segment, kde existuje výrazná poptávka po subdodavatelských službách). 

Druhý sektor zahrnuje stavební projekty občanské výstavby nad 5 miliónů korun. Zde se 

jedná o trh, kde již investor zpravidla dohodl realizaci celé výstavby, ale pro firmu RIS 

s.r.o. se zde nabízí příležitost oslovit konkrétní firmy a projektanty, kteří jsou v regionu 

aktivní, aby do příštích zakázek zařadily naše služby. Do dalších analýz ale nebudu           

z tohoto sektoru prozatím předpokládat žádné zisky z kontraktů. Třetí sektor jsou z I-

stavu zjištěné projekty rodinných domů v hodnotách pod 5 miliónů korun, protože zde 

jsou stavby domů často investorem řízeny svépomocí. To je příležitost pro firmu RIS 

s.r.o. v případě, že investorovi osobně nabídne výhodnější řešení v oblasti obkladů 

interiérů apod. Přímý marketing se řídí kapitolou 2.1.1 a 2.2 z této práce a předpokládané 

tržby z tohoto sektoru nelze seriózně odhadnout, protože jejich výše záleží na ochotě 

investovat do času a spotřeby pohonných hmot při objíždění staveb a adres stavebníků. 
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2. Rekonstrukce. Vzhledem k dobrým preferencím v okolí lze nemalou část zákazníků 

získat v opavském regionu. Drobné rekonstrukce v obytných domech, ať už charakteru 

hromadného nebo individuálního charakteru budou rozděleny podle kapitoly 2.1.1           

a hlavní zaměření bude na módnost nebo energetickou úspornost. Marketing pro módní 

kategorii bude zaměřen k ženské části rodiny, takže v okolí bude rozšiřován jednoduchý 

čtvrtletník s popisem různých aktuálních seriálů o rekonstrukci interiérů v médiích, kde 

nebudou vždy chybět odborné technické recenze s ukázkovou cenovou kalkulací, různé 

tipy a rady, aby žena měla připravené poklady pro případný rodinný pohovor, protože 

velmi často je muž vlastně hlavní investor. Časopis bude rozšiřován v místech, kde se 

provádějí kadeřnické, kosmetické a další služby v péči o tělo atd. 

Pro energeticky úspornou kategorii zákazníků bude rozšiřován jednostránkový leták, 

který bude k dispozici v obchodech, které jsou zaměřeny na technické a stavební práce. 

Upravená podoba letáku bude rozšiřována jednou měsíčně do místních pohostinství, pro 

které převážná část plochy reklamního listu bude věnována mužské, případně politické 

problematice, aby strhla hlavní pozornost, a nabídka firmy bude mít vedlejší charakter. 

Tyto aktivity, včetně osobních konzultací a plošné reklamy, povedou k vytvoření 

referenčního trhu zákazníků s ročním objemem tržeb cca 1 milión korun.  

3. Volný sektor je zaměřen na zisk a udržení zákazníka z internetového prostředí. Vhodná 

webová prezentace, marketing na sociálních sítích a využití zásad smart emailingu[18] 

přinese efekt, který jde měřit. Tento sektor se prudce rozvíjí a postupně se zde přesune 

veškerá marketingová aktivita. V prvním roce v tomto sektoru však s tržbami nepočítám. 

 

4.7. Finanční strategie 
 

Firma RIS s.r.o. není na trhu nováčkem, protože v jiné formě svou podnikatelskou činnost 

provádí již několik let. Na tomto základě lze odhadnout tržby v prvním roce zahájení 

podnikání firmy RIS, s.r.o. a do podnikatelského plánu zadat téměř reálná čísla i s odhadem 

budoucnosti v jednotlivých segmentech. Předpokládám, že se hospodářská aktivita bude 

vyvíjet následujícím způsobem:  

 Rok 2013 – předjednané tržby ze subkontraktingu jsou ve výši 3,8 miliónu korun a ze 

zakázek získaných v domácnostech, jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí, jsou ve výši 

2,3 miliónu korun. Že se jedná o odhad založený na reálné skutečnosti, je popsáno 
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v předešlých kapitolách. Tržby ve výši 6,1 miliónu korun označím jako výchozích 

100% a v odhadu dalších let budu uvádět již jen navýšení nebo snížení. 

 Rok 2014 – předpokládám dopad krize ve stavebnictví a výpověď obchodních svazků 

se společností IMOS Brno a.s. a BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s., což bude činit 

pokles tržeb ze subkontraktingu ve výši 46%. Díky referencím a zapojení se do trhu 

s bytovými novostavbami však předpokládám nárůst tržeb o čtyřnásobek, protože 

ukazatele Českého statistického úřadu z kapitoly 4 vypovídají, že tento trh stagnovat 

nebude. Tržby by tak mohly dosáhnout v tomto segmentu 1,2 miliónu korun a snížit 

tak ztrátu ze subkontraktingu na konečných 26% ztráty, proti roku 2013. 

 Rok 2015 – podle predikcí vlády České republiky by měly odeznít vlivy hospodářské 

krize z pohledu opatrnosti lidí investovat do vlastního bydlení. Dopady cen energií 

přinutí značnou část majitelů nemovitostí k rekonstrukčním zásahům. Předpokládám 

udržení obchodních vztahů s MRAMOR Trading s.r.o. a vliv naší marketingové 

činnosti v ostatních segmentech. Odhaduji navýšení tržeb oproti prudkému propadu 

v roce 2014 o 20%, což k základnímu roku 2013 je stále snížení o 6%. 

 Rok 2016 a další – věřím, že kvalita služeb, analýza konkurence, neustálé osvojování 

používání nových technologií a trvalé vzdělávání zajistí také trval rozvoj firmy RIS s.r.o.. 

Předpokládám trvalý růst tržeb ve výši 10% ročně a v této době plánujeme, že se firma 

RIS s.r.o. zapojí do systému učňovského školství a trvale si tak zajistí výchovu kvalitních 

lidských zdrojů ve svých řadách i spolupráci typu Jont-venture v nově vznikajících 

menších firmách, založenými absolventy naší výuky.    

Předpoklad vývoje tržeb v budoucích létech je pro názornost v tabulce 1. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby (mil.Kč) 6,1 3,3 5,7 6,3 6,9 

Změna (%) 100 -46 = 54 -6 = 94 +10 = 104 +10 = 114 

Tabulka1: Vývoj tržeb od roku 2013 

 

Finanční strategie by mimo jiné měla vycházet z hodnot, které jsou v účetních výkazech. 

Jejich provázanost je znázorněna na obrázku 5, do kterého jsem vepsala pravděpodobná data 

roku 2013. Základním dokumentem je rozvaha (Tab.2), kterou zobrazuji majetkovou              

a finanční strukturu, do které jsem z výkazu zisku a ztráty (Tab.3) převzala předpokládaný 

výsledek hospodaření. Výkazem o cash flow (Tab.4) dokumentuji rozdíl mezi stavem 

finančních prostředků na začátku a na konci ročního období. 
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Obr.5: Zobrazení vzájemné provázanosti účetních výkazů [4] ( údaje v tisících Kč) 

 

Základním dokumentem, ze kterého vychází strategie firmy, finanční předpoklady, které jsou 

zaneseny v obrázku 5, je zakladatelský rozpočet v tabulce 2. Zde je do počáteční rozvahy 

zahrnuto vše podstatné, co jsme do společnosti vložili. Jelikož objem naší produkce                

a předpokládané tržby jsou poměrně vysoké, tak jsme se po reálné úvaze se společníkem 

rozhodli využít nabídky našeho hlavního zákazníka na subdodavatelské firmy a přijali od 

něho cizí kapitál ve výši 400 tisíc korun. Celkové zhodnocení částky je ve tříletém období 

požadováno ve výši 30%, což je 10% ročně, považujeme to za velmi výhodnou smlouvu, 

protože za tento kapitál bude od investora nakupován materiál k uspokojení našich zakázek, 

na němž budeme uplatňovat velkoodběratelské slevy investora.  

Počáteční rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek  

 

Vlastní kapitál 

 

840 

 

 Garáž, sklad, dílna 130 

 Automobil 620 

 Technické vybavení 90 

 Kancelářské vybavení 40 
Cizí kapitál 

 

400 

 
 Materiál 120 

 Finanční prostředky 240 

Celkem 1 240 1 240 

Tabulka 2: Počáteční rozvaha firmy RIS, s.r.o. (v tisících Kč) 

 

Finanční prostředky ve výši 240 tisíc jsou zahrnuty jako počáteční stav financí v obrázku 5. 

Finanční strategii nejlépe podložím vypracováním výkazu zisků a ztrát (Tabulka 3),  rozvahy 
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(Tabulka 4) a odhadovaného cash-flow (Tabulka 5), kde vepsané údaje upravím podle kapitol 

v další části práce, které se týkají různých variant úspěchu hospodaření. Do tabulky je vložen 

pesimistický, reálný a optimistický scénář, kterým se budou věnovat ještě v dalších 

kapitolách. Hodnoty v reálném sloupci jsou mírně upraveny a v tabulce jsou se scénáři 

měněny osobní náklady podle počtu zaměstnanců, které jsou zapotřebí ke splnění 

podnikatelských cílů a jsou zde zahrnuty i odpisy, kdy pro nemovitosti je použito odpisování 

v délce 20 let, pro automobil 5 let a pro technické vybavení 3 roky. Použitá čísla v tabulce 

korespondují s tím, co ve své dosavadní praxi běžně rozpočtuji, jsou však zaokrouhleny na 

desítky tisíc korun. 

Výkaz zisků a ztrát v roce 2013 

Strategický scénář pesimistický reálný optimistický 

Výkony subkontrakting 800 2 000 3 800 

 novostavby 700 1 300 3 000 

 rekonstrukce 400 800 1 000 

Výkonová spotřeba  500 1 200 1 600 

Osobní náklady  600 1 400 2 400 

Prov. hosp. výsledek  800 1 500 3 800 

Odpisy  160 160 160 

Daně a ost. náklady  280 380 1 100 

Zisk v roce 2013  360 960 2540 

Tabulka 3: Zjednodušený Výkaz zisků a ztrát v základním roce 2013 (údaje v tisících Kč) 

 

Do následující rozvahy vzhledem k zjednodušení použiji účetní data jen ty, které se týkají 

reálného scénáře. 

Rozvaha v roce 2013 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

 Hmotný majetek 680  Základní kapitál 600 

 Nehmotný majetek 40  Fondy 240 

 Finanční investice 140  Výsledek hospodaření 960 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

 Zásoby 160  Závazky 40 

 Pohledávky 770  Úvěry 250 

 Finanční majetek 300  Rezervy 0 

Tabulka 4: Zjednodušená rozvaha v základním roce 2013 (údaje v tisících Kč) 
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Finanční investice v rozvaze poukazuje na investici do části skladu u svého hlavního 

smluvního partnera, firmy MRAMOR Trading s.r.o., abych zvýšila svůj vliv a snížila 

nepříznivý poměr mezi pohledávkami a závazky z rozvahy, čímž podle Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil usiluje firma RIS s.r.o. o snížení vlivu odběratele. 

Dalším účetním výkazem je cash-flow (tabulka 5). Výsledky z tabulek 3, 4, a 5, jsou vepsány 

do obrázku 5, který poukazuje na provázanost účetních výkazů a dává přehled, že finanční 

strategie firmy RIS, s.r.o. se pohybuje v reálných mezích proveditelnosti. 

 

Cash-flow v roce 2013 

Hotovost na počátku období 240 

 Zisk po zdanění 960 

 Odpisy 160 

 Přírůstek zásob -40 

 Přírůstek pohledávek -770 

 Přírůstek závazků 40 

Provozní cash-flow 350 

 Investice do DHM -140 

Investiční cash-flow 140 

 Splátky úvěru -150 

Finanční cash-flow 150 

Cash-flow netto 60 

Konečné cash-flow 300 

 

Tabulka 5: Zjednodušené cash-flow v základním roce 2013 (údaje v tisících Kč) 

 

Finanční strategie pro další roky je odhadována ve smyslu tabulky 1, kde je zahrnuto chování 

stavebního trhu, včetně jeho výrazné stagnace. Protože však bytová výstavba na útlumu není   

a hypoteční úvěry jsou úrokově dlouhodobě příznivé, tak všechny údaje, které jsou uvedeny    

v této kapitole, by měly být splnitelné. Firma RIS s.r.o. pro dlouhodobou perspektivu počítá    

s tím, že se v dalších letech své činnosti nedostane snadno ke státním zakázkám přes firmy 

IMOS Brno, a.s. a BESKYDSKÁ STAVEBNÍ a.s. a bude muset tento výpadek nahradit 

úspěšně realizovaným marketingem, který jí posílí vliv právě u drobných projektů občanské 

vybavenosti, rekonstrukcí a novostaveb rodinného charakteru. 
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5. Odhadované varianty podnikatelského plánu 
 

Reálná varianta podnikatelského plánu byla popsána dostatečně ve výše uvedených 

kapitolách. Změny v plánu mohou nastat ke zhoršení dlouhodobého výhledu, tak i k jeho 

zlepšení, tzn. že existuje pesimistická a optimistická varianta. 

5.1. Optimistická varianta 
 

Tato varianta je založena na situaci, která zvyšuje možnosti uplatnění firmy RIS s.r.o.  

Největší objem tržeb je ze subkontraktingu, takže pro firmu by bylo významným zlepšením, 

kdyby mohla získávat zakázky přímo od státu, což by šlo jedině tehdy, kdyby se podařilo 

zavést transparentní zadávání veřejných zakázek, u kterých by byly podmínky zadání 

splnitelné i pro firmy typu RIS s.r.o. a zásadními faktory posuzování by byl cenový plán, 

časový harmonogram, a kvalitativní záruky. Pokud by bylo posuzování opravdu nestranné, 

pak lze počítat s navýšením tržeb u novostaveb na 3 milióny korun a vzrůst tržeb ze 

subkontraktingu (ať už přímo od státu nebo opět přes výhradní odběratele našich služeb) na 

3,8 miliónu korun. 

Výrazně by vzrostla potřeba lidských zdrojů, které ale firma RIS s.r.o. má, protože 

dlouhodobě spolupracuje s odborníky ze stavebních i příbuzných profesí a sama si je 

vychovává. Variabilně také může rychle reagovat na potřeby využití různé stavební                

a dopravní techniky, protože má přehled o její dostupnosti a již předem má předjednané 

podmínky, za kterých by šlo tyto zdroje využívat. Optimistická varianta také počítá s tím, že 

kupní síla obyvatel se zvedá a lidé mají tendenci investovat do svého bydlení v podobě 

rekonstrukcí a modernizací exteriérů i interiérů. Firma RIS s.r.o. je na tuto situaci připravena i 

programově, protože disponuje moderním vizualizačním softwarem, který umožňuje 

zákazníkovi on-line prezentovat své požadavky a porovnávat je s nejnovějšími trendy              

z veletrhů, soutěží a mediálních pořadů.  

Firma RIS s.r.o. také v této variantě bude podporovat intrakontrakting z kapitoly 3.2               

a podnikatelské sítě z kapitoly 3.3, což jí umožní plně využít potenciál lidských zdrojů, zvýšit 

schopnost inovací procesů a v případě vývoje nových technologií nebo postupů si je vázat 

duševním nebo patentovým vlastnictvím. 
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5.2. Pesimistická varianta 
 

Vývoj posledních měsíců je poznamenám řadou insolventních řízení firem. Velké akciové 

společnosti mají těžší přístup ke státním zakázkám a stavebnímu trhu stagnují tržby. Stresové 

prostředí blokuje četnost tzv. náhlých rozhodnutí a odklání se k důkladným analýzám nebo 

vysoké nedůvěře a opatrnosti. To způsobuje, že stavební trh stagnuje nebo roste jen mírně,      

a to jen v letní sezóně. Pro firmu RIS s.r.o. je tato situace výhodná snad jen tím, že v takovém 

prostředí odborníci utíkají investovat svůj um a znalosti do jiných odvětví. Tím se nejen sníží 

konkurenční tlak, ale sníží se i počet firem, které jsou schopné poskytnou skutečně kvalitní 

práci, což je příležitost pro firmu RIS s.r.o. 

 

V pesimistické variantě je počítáno s tím, že nebudou realizovány zakázky ze subkontraktinku 

od dvou velkých společností: IMOS Brno, a.s., BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s., tzn. propad 

tržeb o cca 2 milióny korun. Firma RIS, s.r.o. v takovém případě není schopná zaměstnat 

trvale žádné zaměstnance. Realizace zakázek je po odborné stránce plně v rukou jednatelů      

a nejnutnější pracovníci jsou přijímáni pouze podle nejnovější novely (nyní v jednání Vlády 

České republiky) na základě "práce na zavolanou". Firma RIS s.r.o. disponuje seznamem 

kvalifikovaných zaměstnanců, se kterými již byla v kontaktu a v případě zakázky si dojedná 

odběr služeb jen u těch, kteří jsou zárukou kvality a úspory času. 

 

Významnou úlohu má marketing, který má za důsledek zlepšení tržní pozice na základě 

referenčního trhu a firma RIS s.r.o. v této variantě musí do své činnosti zařadit i některý          

z prvků, na který zákazník nejvíce slyší: "služby zdarma", např. nabídne impregnaci povrchu 

obkladů a spár voděodpudivým roztokem, který zlepší usazování vodních stop. Povrchy tak 

vypadají čistěji, sníží se časové náklady na úklid i spotřebu úklidových prostředků atd. 

Důležité však je, že firma RIS s.r.o. si takto může mapovat rozsah, stáří a design u klientů. 

Může se odborně vyjádřit k současnému stavu stavebních prvků a nabídnout řešení, které je 

úspěšné i v době, kdy se stavebnímu trhu nedaří uspět.   

 

V pesimistické variantě se musí klást velký důraz na včasné rozpoznání krize společnosti        

a bez otálení pak přistoupit k radikálním změnám nebo připravit firmu na likvidaci, aby se 

škody nepřenesly do života společníků firmy silně negativním účinkem. Ke sledování slouží 

různé bankrotní modely a indexy, včetně programů na výpočet nákladů likvidace společnosti. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo zpracování podnikatelského plánu pro nově založenou společnost 

s obchodním názvem RIS s.r.o. Záměrem práce bylo vypracovat teoretickou a praktickou část 

takovým způsobem, aby byla inspirací nebo návodem pro všechny, kdo se problematikou 

zpracování podnikatelského plánu zabývají. 

 

Pro objasnění teoretické problematiky byla sestava kapitol zpracována mírně odlišně od 

zaběhnutého systému, který se využívá v bankovní praxi. Tím jsem předložila nové pohledy  

a souvislosti. V teoretické části jsem zdůraznila vliv sil dodavatelů, odběratelů, konkurence    

a významnost trhů vně i uvnitř společnosti. Upozornila jsem na důležitost budování 

referenčního trhu, když se jedná o nově vznikající firmu, která hledá své zákazníky                 

v nejbližším okolí. Byla vypracována charakteristika podnikatelského plánu, požadavky         

a způsoby jeho úspěšného dosažení, popsána struktura, smysl, rozsah a eventuální ohrožení, 

které by mohly vést k selhání podnikatelského plánu. Zajímavostí této bakalářské práce je 

metoda využití lidských zdrojů uvnitř firmy. 

 

Praktická část práce vytváří misi a vizi společnosti, která jí bude prezentovat po celou dobu 

jejího působení na trhu. Otevřeně je pojednáno o vnějších a vnitřních faktorech, které na 

firmu působí a přítomnost předběžných smluv s klíčovým odběratelem služeb, bez jejichž 

existence by nebylo možné ukázku tvorby podnikatelského plánu tolik přiblížit realitě, jak se 

v této práci podařilo. Z kapitol o konkurenci a finanční strategii je zřejmé, že konkurence 

nemusí být vždy tím, s kým je třeba bojovat, ale lze jí využít. V této práci to bylo formou 

využití cizích zdrojů a zpětné investice do skladového hospodářství. Chtěla bych upozornit na 

vypracování silných a slabých stránek, příležitostí, hrozeb a finanční strategie, protože hlavně 

tato část práce umožňuje jiným vznikajícím společnostem získat přehled, na co by měl být 

brán zřetel a jak podstatné je vypracovat provázanost mezi finančními a účetními výkazy, pro 

nejbližší budoucnost. Bakalářská práce byla rozšířena o optimistickou a pesimistickou 

variantu, s důrazem na včasnou signalizaci odchylek od původních plánů a změnu strategie 

tak, aby firma mohla být stále na trhu konkurenční.  

 

Věřím, že se svým společníkem v budoucnu splníme nároky, které jsou v této práci naznačeny 

a v kombinaci s vysokou kvalitou odvedených služeb dosáhneme cílů, které jsme si 

předsevzali. 
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