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Summary 

In the present work I have focused on developing a business plan. The work is 

divided into three parts. The first part presents the background of a business plan. It 

represents all the rules, conditions and laws covering set up of a new business. The second 

part describes the structure and requirements of the business plan. Here are described all 

sectors, from which must be a good business plan composed in order to be viable and 

contain all necessary information. The last part is the draft of the business plan. It refers to 

a fictitious company TRAH s.r.o., whose main activity is the import and sale of bituminous 

coal and anthracite from Poland and Ukraine. 

 

Keywords: rules, conditions, laws, fictitious company, import 

 

Anotace 

V předložené práci jsem se zaměřila na vypracování podnikatelského plánu. Práce 

je rozdělena do tří částí. První část představuje východiska tvorby podnikatelského plánu. 

Obsahuje veškerá pravidla, podmínky a zákony, kterými se zakladatelé musí při zřizování 

nového podniku řídit. Další část popisuje struktura a náležitosti podnikatelského plánu. 

Zde jsou popsána všechna odvětví, ze kterých musí být dobrý podnikatelský plán složený 

tak, aby byl co nejreálnější a obsahoval všechny potřebné informace. Poslední částí je 

samotný návrh podnikatelského plánu. Týká se fiktivního podniku TRAH, s.r.o., jehož 

hlavní činností na trhu je dovoz a prodej černého uhlí a antracitu z Polska a Ukrajiny. 

 

Klíčová slova: pravidla, podmínky, zákony, fiktivní podnik, dovoz  
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1 Úvod 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolila „plánování a řízení v podnikání 

s antracitem a černým uhlím“. V úvodní části jsem popsala východiska tvorby, které mají 

vysvětlit a ukázat některé nezbytné podmínky a funkce, bez kterých se vytváření 

podnikatelského plánu neobejde. V této části Vás tedy seznámím s pojmy jako je podnik, 

podnikání a  plánování. Vysvětluji zde, jak by měla vypadat nejen vize, cíle a poslání 

podniku, ale také úloha a funkce podnikatelského plánu, strategie, marketingový mix a 

analýza podniku. Ukazuji způsob, jakým můžeme získávat informace, které nám mohou 

pomoci k efektivnímu podnikání, a SWOT analýzu. V neposlední řadě popisuji finanční 

plán a strukturu podniku. 

Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu fiktivní firmy, která dováží 

antracit a černé uhlí z Polska a Ukrajiny. Jde o podnik, kterému jsem určila místo působení 

v Moravskoslezském regionu. Místo podnikání a sídlo firmy jsem umístila do Ostravy v 

Mariánských horách. Důvod pro toto rozhodnutí je vlastnictví pozemků jedním ze 

společníků firmy v této lokalitě a jeho přednosti. Dostatečná rozloha pozemku je jedním 

z předpokladů provozu skládkového hospodářství obchodovaných komodit. Umožní 

vybudování zázemí nutného pro optimální provoz firmy, tj. výstavbu administrativní 

budovy, prodejny, automobilové váhy a zejména opravárenské dílny pro dopravní 

prostředky ve vlastnictví firmy.  

Umístění firmy v těsné blízkosti železnice umožní případnou přepravu velkých 

objemů paliva. Železniční doprava tak bude tvořit doplněk automobilové nákladní 

přepravy, která bude zajišťovat hlavní úlohy vyplývající z logistiky. 

Vytvořené kapacity opravárenské dílny chci využít pro potřeby firmy a servisních 

služeb jiným subjektům. 

Kromě technických a ekonomických otázek jsem se zaměřila ve své práci také na 

oblast personální. V této části řeším otázky zaměřené na kvalifikaci zaměstnanců, způsob 

odměňování, motivaci a oblast vzdělávání. 

S personální otázkou úzce souvisí stanovené cíle a strategie firmy přijaté 

vrcholovým managementem firmy zejména v otázce tvorby firemní kultury. 
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2 Východiska tvorby podnikatelského plánu 

Než se zaměřím na vysvětlování podnikatelského plánu, ráda bych Vám nejdříve 

vysvětlila dva důležité pojmy, které s podnikatelským záměrem úzce souvisí, a to podnik a 

podnikání. 

V obchodním zákoníku [1] je uvedeno, že podnik je soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. 

Veber a Srpová [2] uvádějí, že podnik neboli firma je subjekt, ve kterém dochází 

k přeměně zdrojů (vstupy) ve statky (výstupy). Nebo také, že je to soubor prostředků, 

zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží 

podnikateli k provozování podnikatelských aktivit. Právně je uváděn jako soubor 

hmotných, jakož i osobních, a nehmotných složek podniku. 

Živnostenský zákon [3] udává živnost podobně jako obchodní zákoník [1] jako 

soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Jako právní definice podnikatele se uvádí, že je to osoba zapsaná v OR, která 

podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo 

fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

Co se týká právní formy, podnik i každý podnikatel si při založení vybírá sám, 

jakou bude mít jeho firma právní formu. Obchodní zákoník [1] rozděluje právní formy na 

podnikání fyzických a právnických osob. Fyzické osoby, v případě když nejsou zapsané 

v obchodním rejstříku (OR), podnikají vlastním jménem ve chvíli, když se zapíšou do OR, 

a týká se to také právnických osob podnikajících pod názvem, který si samy určily a 

nechaly zapsat do OR. 

 

2.1 Vize, plánování a cíle podniku 

Vize 

Jde o představu, kterou máme pro naši firmu do budoucna, jaké v ní budou 

probíhat změny anebo jakými inovacemi v budoucnu projde. Jde vlastně o vše, čím se 
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podnik odlišuje od ostatních konkurentů. Oproti tomu mise neboli poslání je popis toho, co 

podnik bude zákazníkům nabízet, neboli za jakým účelem vlastně vstupuje na trh. 

Rozdílem mezi posláním a vizí je to, že poslání znamená, co firma dělá a vize to co si 

přeje.  

Tato dvě slova mají pro podnik velký význam. Každý podnik si musí určit, čeho 

chce dosáhnout nebo za jakým účelem vlastně podnik vytváří. Největší motivací každého 

podnikatele je, když vede podnik tak, že se jeho vize a poslání stane skutečností. 

Blažková [4] ve své knize uvádí faktory ovlivňující tvorbu poslání. Mezi tyto 

faktory patří aktuální preference vedení, kompetence firmy, historie a tržní hospodářství. 

 

Plánování 

Tento pojem vyznačuje všechny situace, kterými podnik může projít během 

působení na trhu. Má několik stádií. Prvním stádiem prolog, který se týká našich vizí, 

výhod, nevýhod, konkurence a také rozhodnutí, jestli jít na trh a podnikat nebo ne. Dalšími 

stádii jsou start, kde je důležité určit si formu podnikání, poté přežití, růst a expanzi, která 

se týká vývozu zboží do jiných států. Dále může nastat poslední stádium, a tím je ukončení 

podnikání buď dobrovolné, či nedobrovolné. 

Pří plánování si musíme vymezit 3 stupně působení podniku na trhu a to kde jsme, 

co chceme dosáhnout a co pro to musíme udělat. 

Součástí je také analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Díky tomuto zkoumání se 

lépe určí, který trh bude pro náš podnik nejlepší pro realizaci našich cílů a vizí. Pro naše 

rozhodování během plánování vytváříme marketingový mix. 

 

Cíl 

Každý podnik má svůj cíl, kterého chce svým podnikáním dosáhnout. Podnik má 

dva druhy cílů, a to hlavní a vedlejší. Tyto cíle by měly být splněny za určité časové 

období, které každému cíli přiřazujeme. Blažková [4] ve své knize označuje kritéria cílů 

slovem SMART. Toto slovo pochází z anglického slova a je to spojení několika 

počátečních písmen slov, které jsou kritérii pro cíle. Těmito kritérii jsou specific 

(jednoznačné), measurable (měřitelné), achievable (realizovatelné) a time bound (časově 

ohraničené). 
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2.2 Úloha a funkce podnikatelského plánu 

Koráb, Peterka a Režňáková [5] definují podnikatelský plán jako písemný 

materiál zpracovaný podnikatelem popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory 

související se založením i chodem podniku. 

Díky podnikatelskému plánu můžeme kontrolovat průběh našeho podnikáni 

s našimi plány. V případě neshod skutečnosti s plány můžeme zareagovat včas a situaci 

začít řešit. 

Popisuje vnitřní a vnější faktory týkající se zahájení podnikatelské činnosti. Měl 

by to být soubor všech našich plánů, vizí, cílů a představ do budoucnosti. 

Podnikatelský plán by měl obsahovat naše cíle, použité strategie, vybraný trh, 

plány na další léta a finanční plán. Podnikatelský plán je kontrolní a přesvědčovací 

prostředek. Používá se pro přesvědčení bank o poskytnutí úvěru anebo pro přesvědčení 

potenciálních investorů o vložení důvěry do našeho projektu. V některých případech se 

stručný popis podnikatelského plánu poskytuje i zaměstnancům, aby měli představu, jakým 

směrem chceme podnik vézt. Každý podnikatelský plán musí být realistický, srozumitelný, 

logický a přesvědčivý. 

Před začátkem plánování musíme nejdříve získat potřebné informace. Získané 

informace můžeme po té použít pro různá rozhodování při sepisování plánu. 

Při jeho vypracovávání zjistíme, jestli nepotřebujeme k podnikání licence nebo 

jiná povolení, jestli je životaschopný a má šanci na trhu uspět a možná rizika, která mohou 

během podnikání nastat. Díky němu také zjistíme, kolik financí budeme potřebovat pro 

založení a fungování podniku a co nám přinese. Jeho rozsah závisí především na velikosti 

podniku a účelu podnikání. Při zpracování také záleží na velikosti trhu nebo na konkurenci. 

Wupperfeld [6] ve své knize uvádí že, podnikatelský plán může uspět pouze 

tehdy, když z něj profitují zákazníci, když jim z něj tedy plyne nějaký užitek. Nový 

výrobek nebo nová služba rovněž musí být lepší než konkurenční nabídky. Dnes, kdy 

vládne tvrdá konkurence, nováčkovi na trhu nestačí být stejně dobrý jako ostatní firmy. 

Musíme být každopádně lepší než naši konkurenti, musíme tedy přijít s lepší nabídkou, 

zajímavější koncepcí nebo profesionálnějším servisem. 

Podnikatelský plán je tedy projekt, který nám znázorňuje smysl existence 

podniku. 
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Taktika 

Strategie podnikatelského plánu 

V knize od Korába, Peterky a Režňákové [5] se uvádí, že strategie je program, jak 

řídit podnikové zdroje k dosažení zisku anebo jiná definice, že podnikatelská strategie 

popisuje, jak organizovat vaše podnikání, jak konkurovat k udržení zákazníků ve vašich 

cílových trzích, jak čelit konkurentům a ostatním vnějším faktorům, které znamenají pro 

vaše podnikání hrozby. 

Pro vytvoření dobré strategie využíváme strategickou pyramidu (viz Obr.1). 

 

Obr. 1 Strategická pyramida [vlastní tvorba] 

 

Marketingový mix 

Marketingový mix je spojení 4 nástrojů, kterým říkáme 4P a členíme je na 

výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační strategii. 

 

Výrobní strategie 

Výrobková strategie se týká designu, kvality, vlastností, značky, záruky a servisu. 

Každý výrobek prochází výrobním cyklem, který se skládá z pěti fází a můžeme ho 

znázornit v grafu životního cyklu výrobku (viz Obr.2). 

První fází je vývoj. Zde se jedna pouze o představy, prozatím není výrobek ani 

služba uvedena na trh a vznikají pouze náklady. Druhou fází je zavádění, kde už je produkt 

uveden na trhu a investuje se do reklamy, stále však převyšují náklady. Třetí fází je růst a 

v tomto stádiu nám výrobek začíná vydělávat. Zákazníci službu nebo výrobek znají a 

kupují ho. Čtvrtou fází je zralost. Ve chvíli kdy výrobek dospěje do tohoto stádia, dochází 

ke zvýšení prodeje, snižování ceny a tím také zisku. Trh je přesycen a pracuje se na 

 

Strategie 

Program

y 

Taktika 
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zdokonalení stávajícího výrobku. Pátou a tedy poslední fází je úpadek, kdy dojde ke 

stahování výrobku z prodeje. 

 

 

 

Obr. 2 Životní cyklus výrobku [managementmania.com] 

 

Cenová strategie 

Při stanovení ceny musíme být velice opatrní. Je velice důležité stanovit správnou 

cenu produktu. Vysoká cena může mít vliv na pokles zákazníků a tím snížení tržeb. Kvůli 

poklesu tržeb může dojít k nepokrytí nákladů a tím by mohly nastat firmě problémy. 

Každý podnik by se proto měl řídit cenovou politikou. Ceny v České republice upravuje 

zákon č. 526/90 Sb., o cenách [9]. V tomto zákoně je definováno, že „Cena je peněžní 

částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží“. 

Při stanovení ceny je důležité brát ohled na různé faktory, které na ní působí. Tyto 

faktory rozdělujeme na interní, kde patří marketingové cíle firmy, strategie 

marketingového mixu, náklady a začlenění tvorby ceny do organizace, a dále externí, kde 

zařazujeme charakter trhu a poptávky, konkurenci a další faktory. 

Cenová strategie se určuje podle stanovených cílů podniku. Mezi základní 

strategii patří sbírání smetany, pronikání a strategie prestižních cen. 

Pří stanovení ceny také používáme analýzu bodu zvratu, která zjišťuje rovnováhu 

mezi náklady a výnosy. Bod zvratu je takový objem produkce, při kterém nevzniká žádný 

zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. 
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Distribuční strategie 

V této strategii se jedna především o nalezení toho nejlepšího způsobu doručení 

produktu k zákazníkovi. 

Cílem distribuce je mít co nejnižší náklady, určení distribuce pro cílový trh, podle 

výrobku a podle požadavků spotřebitele. 

Distribučními náklady jsou doprava, skladování, ochranné obaly na přepravu, 

komunikace a administrativa. 

Máme 2 typy distribučních cest a to buď přímou, která je mezi výrobcem a 

spotřebitelem nebo nepřímou, kde jsou mezi výrobcem a zákazníkem další články. 

 

Komunikační strategie 

Díky této strategii získávají zákazníci povědomí o výrobku. V rámci komunikační 

strategie vytváříme komunikační mix. Mezi složky komunikačního mixu patří reklama, 

public relation, podpora prodeje, osobní prodej, veletrhy, výstavy a sponzoring. 

 

2.3 Analýza podniku 

Analýzy podniku jsou nedílnou součástí podnikatelského plánu. Jejich funkcí je 

poskytování informací tak, aby činnost podniku na trhu byla co nejefektivnější. Každá 

analýza je zaměřena na získávání informací z hlediska minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti.   

 

Analýza prostředí 

Analýzu rozdělujeme na vnitřní a vnější. Jde o získávání informaci, které se týkají 

přítomnosti, minulosti a taky se v ní snažíme zjistit, co nás bude čekat do budoucna. 

Strategií se rozumí určení postupů, které nám pomohou dosáhnout našich cílů. 

Jejím úkolem je připravit podnik na různé situace, do kterých se podnik může dostat. Je 

ovlivňována okolím, ve kterém se nachází, a proto se také při plánování vytváří jeho 

analýza. Rozlišujeme dva druhy, a to analýzu mikroprostředí a makroprostředí. Do analýzy 

makroprostředí řadíme faktor ekonomický, technologický, politický, demografický, 

sociální, ekologický, přírodní a kulturní. 
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Pro analýzu prostředí můžeme využít několik postupů například pomoci modelu 

SLEPT nebo analýzu PEST
1
. 

 

Analýza trhu 

Analýza konkurence se provádí hlavně s cílem zjistit, kdo vlastně je náš 

konkurent. Za konkurenci považujeme podnik, který poskytuje stejný produkt nebo službu 

jako my a tím mezi sebou bojujeme o zákazníky. Konkurencí jsou nejen podniky, které 

jsou už na trhu, ale také ty podniky, co se na trh chystají vstoupit. Konkurenci je důležité 

hlídat a připravovat se na její způsob přilákání zákazníků. Při zjištění konkurentovy 

strategie můžeme učinit taková opatření, abychom mohli využít jejich nedostatky v náš 

prospěch. Získané informace je nutné aktualizovat, protože se poměrně často mění. 

Analýzou také zjistíme konkurenční výhody. Podnik se musí od konkurence 

odlišovat a být pro zákazníky zajímavější. Každý podnik je něčím jedinečný a výjimečný a 

měl by tuto skutečnost využít ve svůj prospěch. 

 

Analýza dodavatelů 

Dodavatel je ten, kdo do našeho podniku dodává výroky nebo služby. Důležitým a 

zároveň rozhodujícím faktorem je zde cena, doba dodání a distribuční cesty. 

 

Analýza zákazníků 

Především by si každý podnik měl uvědomit, kdo mezi jeho zákazníky patří a jaké 

má potřeby. Pokud si zákazník vybere pro uspokojení svých potřeb náš podnik, je to jen 

důkaz, že je lepší než naše konkurence. Dlouhodobí zákazníci jsou ti, co se do našeho 

podniku vrací a tím pádem mají pro nás větší význam nebo ti kteří u nás nakupují, 

aniž by přemýšleli, kde své peníze utratí. Mezi zákazníky řadíme také osoby, které výrobek 

koupí a obratem prodají. Zákazníky mohou být jednotlivci, firmy, organizace nebo stát. 

Každá z těchto skupin zákazníků má jiné chování na trhu. 

 

 

1 
Markéta Blažková [4] definuje model PEST jako analýzu politických, ekonomických, sociálních 

a technologických faktorů prostředí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy.  

Model SLEPT (social = sociální, legal = právní, economic = ekonomické, political = politické a 

technological = technologické prostředí) 
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Analýza výrobků a služeb 

Na začátku je důležité vědět, čím je náš výrobek nebo služba výjimečná nebo čím 

se liší od konkurenčních produktů. Jen naší výjimečností můžeme zaujmout zákazníka a 

přesvědčit ho, že právě náš výrobek nebo služba je přesně to, co potřebuje. Firma by se 

neměla orientovat pouze na jeden typ výrobku, ale měla by své služby a výrobky dále 

rozvíjet a zdokonalovat. 

 

SWOT analýza 

Jejím úkolem je zjištění slabých a silných stránek podniku. Dále se zabývá 

zkoumáním vnitřního prostředí, kde patří silné a slabé stránky, a vnějšího prostředí, kde 

patří příležitosti a hrozby. SWOT analýza dále vyhodnocuje finanční zdroje a jejich využití 

a především se zabývá plněním cílů podniku. Pro vyhodnocení silných a slabých stránek 

používáme SWOT matici (viz Obr.3). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 SWOT matice [vlastní zpracování] 

 

Při SWOT analýze si musíme nejdříve zjistit slabé stránky, silné stránky, 

příležitosti a hrozby, které se týkají našeho podniku. Dále je musíme rozmístit do SWOT 

matic a zhodnotit faktory. Po provedení těchto kroků můžeme přistoupit k vyhodnocení, 

která strategie bude pro náš podnik nejlepší. 

 

Finanční plán 

Pod pojmem finanční plán bychom si měli představit všechny příjmy a výdaje, 

které můžeme mít při podnikání. Díky vypracovanému finančnímu plánu můžeme lehce 

zhodnotit, jestli je náš podnikatelský plán reálný. Používá se tedy pro kontrolu a 

ekonomické rozhodování. V plánu musí být zaznamenány všechny příjmy, výdaje a datum, 

kdy budeme povinni něco zaplatit nebo kdy nám peníze mají přijít. Podnik by měl mít 

vždy určitou finanční rezervu a také by měl finanční plán obnovovat. 

 Silné stránky Slabé stránky 

   Příležitosti      Hrozby    
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Využívá poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a tržní 

hodnoty. Skládá se z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a Cash-flow. 

Rozvaha je přehled majetku podniku, kterým říkáme aktiva a zdrojů krytí tedy 

pasiv. Aktiva a pasiva se vždy musí rovnat, protože podnik nikdy nemůže mít více majetku 

než zdrojů krytí. 

Výkaz zisků a ztrát popisuje výnosy a náklady. Je to dokument, který nám 

ukazuje, jak podnik v minulosti hospodařil a je součástí účetní závěrky. 

Cash-flow je přehled příjmů a výdajů podniku. Dělí se na provozní, investiční a 

finanční. 
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3 Struktura a náležitosti podnikatelského plánu 

Obsah každého podnikatelského plánu není přímo definován. Je na každém 

podnikateli, jakou má představu o obsahu a struktuře. Měli bychom také brát ohled na 

požadavky bank, některé mají určeno, jakou má mít podnikatelský plán podobu a podle 

toho by měl poté vypadat, pokud tedy budeme žádat o úvěr. V některých firmách se podnik 

formou nezabývá a provede podnikatelský plán pouze formou prezentace v MS 

PowerPointu, ale to pouze v případě, kdy jsou tyto informace určeny především pro 

vlastní kontrolu. 

 

Struktura podnikatelského plánu: 

 Titulní strana; 

 Obsah; 

 Úvod; 

 Shrnutí; 

 Popis příležitosti (produkt, konkurenční výhoda, zákazníci); 

 Cíle; 

 Vybraný trh; 

 Analýze konkurence; 

 Strategie podniku; 

 Finanční plán; 

 Plány a definice rizik; 

 Přílohy. 

 

Titulní strana 

Na této straně můžeme firmu předvést. Měla by tedy obsahovat logo a název 

firmy, autora podnikatelského plánu, zakladatele podniku a datum založení. Neměli 

bychom však zapomenout informovat čtenáře, že tyto informace jsou soukromé a nelze je 

zneužívat. 
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Obsah 

Obsah umožňuje lepší orientaci v dokumentu, a proto by měl být jeho nedílnou 

součástí. Měl by obsahovat nadpisy a podnadpisy jednotlivých kapitol a měl by být 

především přehledný. 

 

Úvod 

V úvodu musí být vždy napsaný účel vypracování, rozsah a měl by čtenáře 

informovat o tom, čeho se dokument, který mu byl předložen, bude týkat. Dále by mělo 

být z úvodu jasné, pro koho byl vlastně tento plán vypracován, komu je určen a jakou má 

formu, tedy zda je podrobný nebo ne. 

 

Shrnutí 

Jde o zhuštěné popsání toho, co můžeme v dokumentu nalézt. Čtenáře by shrnutí 

mělo především zaujmout a pobídnout ho k pokračování četby. Ze shrnutí by mělo být 

jasné, jakého produktu se plán týká, naše výhody a nevýhody oproti konkurenci, popis trhu 

na kterém chceme produkt zavést, důležité osoby mající vliv na chod podniku a 

nejdůležitější informace týkající se financí v podniku. 

 

Popis příležitosti (produkt, konkurenční výhoda, zákazníci) 

Hlavním cílem je popsání našich příležitostí na trhu. Jde především o to 

přesvědčit, že v tuhle chvíli jsme schopni na trhu uspět a zařadit se mezi již prosperující 

podniky. Je důležité popsat naše potencionální zákazníky. 

Popis produktu zahrnuje jeho vzhled a vlastnosti a k čemu bude sloužit. Také by 

mělo být jasné, zda jde o úplně nový produkt (tedy novinku na trhu) nebo jen o vylepšenou 

verzi toho, co už na trhu je. V této části by také mělo být zahrnuto případné zaškolení, 

instalace a další služby, které budeme poskytovat v rámci nabízeného produktu, a jejich 

cena. Další důležitou informací o výrobku by měla být jeho charakteristika, lépe řečeno 

charakteristické vlastnosti produktu. V případě služby se musíme zmínit o technice, kterou 

budeme využívat k této činnosti. 

Konkurenčními výhodami myslíme především to, že se náš výrobek musí lišit od 

konkurenčních takovým způsobem, že je pro zákazníka atraktivnější a ti budou raději své 

potřeby uspokojovat u nás. Užitek pro zákazníka má každý výrobek, který má zákazník 

potřebu koupit. Je tedy potřeba v podnikatelském plánu vyzdvihnout důvod, proč si 
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zákaznici vyberou právě náš výrobek. S tím také souvisí výběr trhu, na který chceme 

vstoupit. 

 

Cíle firmy 

V této častí se musíme soustředit především na popsání toho, co vlastně chceme 

dosáhnout a jak vidíme budoucnost našeho podniku a to ne jen my zakladatelé podniku, ale 

také investoři, manažeři nebo případně pracovníci firmy. 

 

Výběr trhu 

Je velice důležité vybrat si, jaký trh bude pro náš výrobek nejlepší, tedy zaměřit se 

na takový, který bude mít o náš výrobek nebo službu zájem. Vždy bychom se měli 

informovat o možnostech uplatnění na trhu a k tomu potřebujeme data o velikosti trhu, 

výnosnosti, o různých překážkách, co mohou nastat, a o zákaznících. Úkolem je také 

popsat charakter trhu a jeho znaky. Je také důležité rozdělit zákazníky do skupin a podle 

toho si poté vybrat naší cílovou skupinu zákazníků. Výběr skupiny, která bude pro náš 

podnik ideální, bude dále ovlivňovat marketingovou strategii. O vybraném trhu musíme 

mít dostatek informací, a to o růstu trhu a jeho objemu. K tomu využíváme metodu 

průzkumu trhu. 

 

Analýza konkurence 

V každé oblasti, ve které chceme podnikat, se nachází nějaký konkurent. Jen 

v málo případech konkurence není, a to jen když vstupujeme na trh s opravdu převratnou 

nabídkou. Analýza konkurence se provádí právě z toho důvodu, abychom si zjistili co 

nejvíce informací o případně konkurenci. Jde tedy o podniky, které působí na stejném trhu 

se stejným nebo podobným výrobkem nebo službou. Nepatří zde jen ty firmy, které už na 

trhu jsou, ale i potenciální konkurenti, kteří se na trh chystají vstoupit. Konkurenty si 

můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na vedlejší a hlavní konkurenty neboli ty, kteří nás 

přímo ohrožují. 

 

Strategie podniku 

Patří zde především dvě strategie a to marketingová a obchodní. Marketingová 

strategie je jedna z nejdůležitějších částí, protože se používá pro přesvědčení našich 

investorů. Měla by obsahovat informace o cílovém trhu, produktu a marketingový mix. 
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Cílový trh, jak již bylo uvedeno v předchozí části, závisí na segmentaci zákazníků. 

Marketingový mix tvoří 4P tedy 4 nástroje marketingového mixu a mezi tyto nástroje patří 

produkt, cena, distribuce a propagace. 

Některé firmy využívají marketingový mix v podobě 7P, kde se k 4P přidávají 

ještě politické rozhodnutí, lidé a veřejné mínění. Nebo se jedná o zákaznický marketingový 

mix v podobě 4C, kde patří zákazník, náklady na ně, dostupnost a komunikace. 

 

Finanční plán 

Představuje převedení celé písemné části do číselné podoby s cílem prezentovat 

ekonomickou stránku podnikatelského plánu. Je tvořen plánem výnosů a nákladů, Cash-

flow, výkazem zisků a ztrát, rozvahou, finanční analýzou a bodem zvratu. 

 

Plány a definice rizik 

Do této části zahrnujeme SWOT analýzu, analýzu rizik a opatření proti rizikům. 

SWOT analýza je určena pro zjištění našich silných a slabých stránek a také příležitostí a 

hrozeb. 

Analýza rizik se používá pro informování o případných hrozbách, které mohou 

nastat. Díky této analýze můžeme vytvořit různá opatření, abychom jim mohli předcházet 

nebo je řešit. 

 

Přílohy 

Množství příloh je individuální. Mohou obsahovat různé grafy, obrázky, tabulky, 

fotky, články, technické výkresy, smlouvy a další informace. 
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4 Návrh podnikatelského v podnikání s antracitem a černým uhlím 

Popis podniku 

 

Název:    TRAH, s.r.o. 

 

IČO:     78985432 

DIČ:     CZ78985432 

 

Trvalé působení:    Ostrava 

Mariánské Hory  

    Mariánskohorská 170/110 

    709 00 

 

Vlastníci:     Ing. Josef Potepa 

    Ing. Tomáš Bredat 

    Ing. Kamil Doležel 

 

Datum plánovaného zahájení: 1.9. 2013 

 

Předmět podnikání: 

Činnost podniku je založena na importu paliva (antracitu a černého uhlí) 

z Ukrajiny a Polska za účelem prodeje pro komunálně bytovou sféru, malé a střední 

průmyslové podniky. 

 

Počet zaměstnanců:   38 

 

Základní vklad:   4 000 000 Kč 

Každý společník vložil do firmy finanční podíl ve výši 33% základního kapitálu. 
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4.1 Základní cíl a poslání  

Hlavním cílem podniku TRAH, s.r.o. je rychlé, kvalitní a především co 

nejlevnější zprostředkování černého uhlí a antracitu v požadované kvalitě portfoliu 

odběratelů tvořené zprostředkovateli, malými a středními podniky v oblasti komunálně 

bytové sféry. 

 

Základní cíle jsou: 

- získání velkého počtu zákazníků; 

- vysoké tržby; 

- dobrá informovanost a zvýšení povědomí o podniku. 

 

Výstavba podniku bude realizována v Ostravě-Mariánských horách v blízkosti 

vlakového nádraží. Projekt výstavby zahrnuje nové budovy s kancelářemi, prodejnu a dílny 

sloužící pro opravy nákladních vozů. Zbývající části pozemku budou využívány jako 

odstávka nákladních vozů a skladové prostory pro uložení obchodovaných komodit. 

Moravskoslezský region vytváří v dané oblasti podnikání silné konkurenční 

prostředí. Podnik TRAH, s.r.o. může díky své přijaté strategii a plánům, které si stanovil 

bezprostředně konkurovat a na trhu obstát. Velkou výhodu vidí ve svém progresivním 

přístupu a cenové politice, které na trh bude udávat. 

S progresivním přístupem bude úzce souviset provoz skladového hospodářství a 

otázka zajištění garantované jakosti paliva. Obchodované komodity, zejména pro 

komunálně bytovou sféru a menší podniky, budou zajištěny operativní zásobou na skladě 

firmy. V případě větších objednávek, které nelze zajistit ze skladových zásob, je operativně 

zajistí v co nejkratší době a dodat požadované množství v příslušné kvalitě. 

Svou činnost podnik bude provádět celoročně, v případě zhoršených 

meteorologických podmínek, například v zimním období v případě kalamity, bude 

operativně využíváno vlakové dopravy. 

Dovezené černé uhlí a antracit bude firma prodávat přímo zákazníkům pro 

domácnosti a nebo do menších uhelných skladů regionu. To se však týká jen černého uhlí. 

Antracit bude prodáván přímo na hlavní prodejně v Ostravě v Mariánských Horách. 

V rámci rozšíření služeb se podnik chystá spolupracovat s firmou Atmos, jedním 

z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva. Firma své výrobky vyváží 
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především do zahraničí, například do Německa, Ruska, Polska, Ukrajiny a mnoha dalších. 

Typy kotlů, které jsou vhodné pro spalování v rodinných domech, bude podnik nabízet na 

své hlavní pobočce v Ostravě formou praktické ukázky jejich činnosti a pomocí prospektu 

na menších uhelných skladech. Zde budou případné zájemce odkazovat přímo na výrobce 

nebo na ostravskou pobočku, která zodpoví jakékoliv informace týkající se všech 

nabízených kotlů. 

Podnik bude působit především na Ostravsku se záměrem rozšíření činnosti 

v dalších částech republiky. 

 

4.2 Výzkum trhu a analýza konkurence 

Profil cílových zákazníků podniku TRAH, s.r.o. se skládá z následujících faktorů: 

 Geografické faktory: 

- soustřeďuje se jak na Ostravsku, tak na jeho okolí, později na další části 

České Rebupliky. 

 

 Ekonomické faktory: 

- vložení pozemků firma nebude muset platit nájemné nebo řešit případnou 

investici na jeho pořízení; 

- vložení 8 nákladních automobilů značek Iveco, Scania, Mercedes, včetně 

sklápěcích návěsů. Podnik ušetří finanční prostředky za nákup, placení 

leasingu nebo pronájem vozů. 

 

V Moravskoslezském regionu existuje mnoho podniků se stejnou obchodní 

činností. Podnik TRAH, s.r.o. díky své vlastní dopravě vidí největší výhodu v cenách 

nabízených komodit, které bude odběrateli moci nabídnout. Vlastní doprava pozitivně 

ovlivní ekonomickou bilanci podniku a ušetří mnoho finančních nákladů za dopravu. 

Podnik bude mít všechny finanční výdaje týkající se dopravy surovin pod kontrolou. To 

značí včasné doručení paliva „Just in time“ a nejoptimálnější volbu logistiky pro případné 

ušetření nákladů. Bude jen na podniku, jak bude doprava probíhat, a nebude se muset řídit 

podmínkami, které si dopravci stanovují. 

Další konkurenční výhodou je umístění podniku. Díky blízké vlakové stanici bude 

moci využívat i tento způsob dopravy. Prostory, které podnik bude mít k dispozici využije 
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pro uskladnění dostatečného množství zásob suroviny, které zaručí uspokojení všech 

pohledávek v co nejkratší době a tím budou splněny podmínky, které si sám podnik určil. 

Firma zaměstná odpovídající počet pracovníků v takových profesích, aby 

nemusela být závislá na službách, které poskytují jiné instituce, jako jsou mechanici 

nákladních vozů, dopravci a další. 

Jedna z nejdůležitějších konkurenčních výhod jsou sjednané obchodní podmínky 

se zahraničními dodavateli. Dohody s Polskem a Ukrajinou umožňují splnění podnikových 

podmínek a to především v oblasti ceny a kvality. Majitelé firmy TRAH, s.r.o. z dřívějších 

obchodních činností zajistili s těžebními podniky dobré obchodní vztahy, které při rozvoji 

podniku TRAH, s.r.o. mohou využít ve svůj prospěch zejména v oblasti cenové politiky na 

našem trhu. 

Společníci s dodavateli uzavřeli písemné dohody, které zajišťují dodržování 

těchto podmínek a garanci požadované a sjednané kvality. Všechny tyto výhody jsou pro 

fungování podniku velice důležité. Jejich splněním je velká pravděpodobnost, že trh firmu 

TRAH, s.r.o. příjme a bude mít šanci stanovenou úroveň udržet stále na stejné výši. 

 

4.3 Marketingový plán 

Služby 

Jak již bylo uvedeno, obchodní náplní podniku je dovoz černého uhlí a antracitu 

do České Republiky. Nákup surovin z našeho podniku bude díky nízkým cenám výhodný 

ne jen pro samotné spotřebitele, ale také pro větší podniky, které nakupují mnohem větší 

množství pro další zpracování a využití. 

 

K čemu přesně se vlastně suroviny se kterými se chystáme obchodovat využívají? 

 

Černé uhlí: 

Jde o jedno z nejdůležitějších fosilních paliv. Těžba se provádí především 

hlubinným dobýváním. Černé uhlí zařazujeme pod kaustobiolity a vzniklo dlouhodobým 

procesem z odumřelých živočichů a rostlin. Celosvětové zásoby se odhadují na 200 – 300 

let. Jde o neobnovitelný zdroj. Černé uhlí někdy také nazýváme kamenné uhlí a jde o druh 

usazené horniny. V dnešní době můžeme černé uhlí přeměňovat na ekologická paliva. 
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Používá se pro výrobu tepla a elektrické energie v tepelných elektrárnách generujících 

většinu elektrické energie na světě, dále pro výrobu koksu v hutnictví, plynárenství nebo 

chemickém průmyslu. 

 

Antracit: 

Zařazujeme rovněž pod kaustobiolity. Je to druh černého uhlí s nejvyšším 

stupněm prouhelnění charakterizovaný nízkým obsahem prchavé hořlaviny, vysokým 

obsahem uhlíku a vysokou výhřevností. Jeho výhodou je stáložárný účinek. Je určen 

především pro litinové kotle jako alternativa koksu protože má mnohem větší výhřevnost. 

Antracit hoří nízkým plamenem, neobsahuje prachové látky, vydává málo kouře a nezanáší 

kotle. Nejvyšší obsah uhlíku a nejnižší obsah prchavé hořlaviny zařazují antracit mezi 

ekologická paliva s nízkými emisemi. Díky nízkým emisím je šetrný k životnímu prostředí 

při spalování. Obsahuje nízké procento popela, nespéká se a shoří všechen. Antracit se 

využívá v energetickém průmyslu, na vytápění a k výrobě chemikálií. 

 

Cena 

Podnik se při stanovení ceny řídí: 

- cenovou legislativou; 

- výši vlastních nákladů; 

- situací na trhu. 

 

Tak jako každý podnik i podnik TRAH, s.r.o. se řídí svou vlastní cenovou 

politikou, která úzce souvisí se stanovenými firemními cíli, strategií a záměry. 

Podnik si stanovil cenové rozpětí ohraničené horní a dolní hranicí, které může 

nabídnout na trhu. Horní hranice se odvíjí především od konkurenčních cen. Cílem 

podniku je nabízet ceny prodávaných komodit ve výši, která zajistí konkurenceschopnost 

v daném regionu. Cenu budou ovlivňovat především vynaložené náklady, které budou 

pozitivně ovlivněny vyjednanými obchodními podmínkami s dodavateli. Naplněním 

základních cílů stanovených podnikem TRAH, s.r.o. lze docílit přijatelnou cenu pro 

všechny potenciální zákazníky, kteří mají o naše nabízené komodity zájem. Díky této 

skutečnosti a podmínkám má podnik obrovskou šanci obstát v silné konkurenci na trhu 

s palivy. 
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Cena je také významně ovlivňována poptávkou. Snahou podniku je oslovit co 

největší okruh zákazníků. Zvýšené tržby budou mít příznivý dopad do celkové cenové 

politiky. Konkurenceschopné ceny udrží velký okruh odběratelů a zároveň dojde ke snížení 

nákladů podniku. Proto je důležité zaměřit své činnosti především na vnímání zákazníka 

společně s intenzivním rozvojem marketingu. 

 

Distribuce 

Doprava obchodovaných komodit bude realizována ze zahraničí dovozem 

z Ukrajiny a Polska. Přeprava bude především zajištěna automobilovou přepravou pomoci 

nákladních vozů, jejichž vlastníkem je podnik. Dalším způsobem dopravy surovin bude 

doprava po železnici. 

Prodej dovezených surovin bude probíhat přímo na ostravské centrále firmy nebo 

pro individuální zákazníky v menších uhelných skladech. Větší odběratelé si v případě 

zájmu budou zboží objednávat přímo na centrále podniku, jehož součástí bude i prodejna. 

Naše nabízené komodity, jak již bylo uvedeno, budou prodávány i na uhelných skladech na 

různých místech Moravskoslezského kraje. Přepravu paliva na tyto sklady si odběratelé 

zajistí sami na své náklady, nebo jim dopravu zajistí přímo podnik. 

Logistiku větším odběratelům a podnikům zajišťuje přímo podnik v rámci 

zvýhodněných finančních přepravních sazebníků, které jsou závislé na množství 

přepravovaného paliva. Doprava se provádí především na základě uzavřených obchodních 

kontraktů přímo od výrobce nebo v rámci zásob, které podnik bude mít na skládkách 

v prostorách firmy. 

 

Reklama 

Firma TRAH, s.r.o. bude zahajovat svoji činnost následující rok a jelikož jde o 

začínající podnik, bude nejdůležitějším cílem vybudovat fungující marketing a dostat se do 

povědomí zákazníků. 

K oslovení zákazníků bude využívat masové media, například rozhlas nebo 

inzerce a další prostředky jako jsou billboardy, plakáty, letáky, reklamní nápisy, loga, 

vizitky a později i spokojení zákazníci. 

Při vstupu na trh bude podnik využívat při obchodní marketingové činnosti různé 

formy reklamních předmětů. Tyto předměty budou mít podobu propisek, kalendářů a 

dalších drobnosti s potiskem loga firmy a kontaktními informacemi. 
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Další formou informování potenciálních zákazníků budou informace ve zlatých 

stránkách, kde lze nalézt všechny informace pro kontaktování firmy.  

Ve výstavbě jsou také internetové stránky podniku. Zde zákazník nalezne 

kontaktní údaje a veškeré informace o podniku jako takovém. Součástí bude také ceník, 

jakostní parametry nabízených komodit, veškerá nabídka služeb podniku jako je doprava a 

prodej kotlů firmy Atmos. Součástí bude také systém pro zanechání vzkazů a dotazů, na 

které budou příslušní zaměstnanci podniku neprodleně reagovat. 

Cílem podniku je především spokojenost zákazníků. Proto pracuje na vybudování 

systému v rámci Politiky jakosti, jejíž cíl je stanoven a definován mottem „smyslem naší 

firmy je spokojený zákazník“. V tomto duchu budou vedeni a proškolování veškeří 

zaměstnanci firmy. Spokojený zákazník se vždy vrací zpět, proto jeden z hlavních cílů jsou 

kvalitní služby profesionální a proškolený personál, cenová politika. 

 

Provozní plán 

Podnik ke svému provozu musí vybudovat novou provozovnu, kde budou 

kanceláře, a prodejna. Dále má podnik v plánu postavit dílnu na opravu nákladních vozů, 

které má ve vlastnictví. Dále má podnik v plánu postavit dílnu na opravu nákladních vozů, 

které má ve vlastnictví. Součástí pozemku, na kterém se podnik chystá provozovat svou 

činnost, bude parkoviště dopravních prostředků a skládka zásob surovin. 

V hlavní budově bude sídlo distributorů, administrativních pracovníků, prodejců, 

vedoucích, manažera a ředitele podniku. Tato budova bude srdcem celé společnosti a jejím 

správným řízením. Sehraným chodem a správným vedením bude ovlivněn celý proces 

fungování společnosti. 

Opravárenská dílna, jedna z výhod společnosti, umožní opravu vlastních 

dopravních a manipulačních prostředků v režii firmy. Zároveň bude tyto služby nabízet a 

poskytovat ostatním dopravcům. Prioritu budou mít vlastní vozy, na kterých bude záviset 

celý chod podniku. 

Skládka na zásoby paliva je z nejdůležitějších součástí projektu. Z důvodu 

zajištění kvality skladovaného paliva bude plocha skládky zpevněná. Součástí areálu 

skládky bude váha dimenzovaná pro nákladní auta s návěsem. 

Nedílnou součástí projektu je i prodejna paliva. K nakládce paliva pro zákazníky, 

kteří přijedou vlastními dopravními prostředky do skladu firmy je připraven nakladač. 

Zákazníkům v rámci přijaté politiky jakosti bude poskytnutý veškerý servis spokojený 
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s prodejem paliva. V případě že zákazník nemá vlastní dopravu, firma zajistí dopravu 

sama. Další způsob nakládky paliva bude pomoci nakládacího pásu pro větší objemy 

zakázek. 

 

Podnik pro zajištění dopravy vlastní typy těchto nákladních vozů: 

- SCANIA R480LA6X54MNA 

- IVECO Trakker TRACTOR UNIT 

- MERCEDES BENZ Atego 

 

K těmto nákladním vozům používá sklápěcí návěsy Langendorf, který je 

vyjímečný svou vahou a typem konstrukce. Jsou vyrobeny z lehké a kvalitní oceli. Návěsy 

mají objem 24m
3
 a váží pouhých 5 400 Kg. 

 

Personální obsazení společnosti 

Firma bude pro své podnikání potřebovat především zkušené řidiče nákladních 

vozů. Velkou výhodou bude jazyková vybavenost, která bude jedním z kriterií přijímacích 

pohovorů. Přednost bude mít s ohledem na orientaci obchodních vztahů především znalost 

ruského nebo polského jazyka. 

Další součástí týmu budou obchodní zástupci firmy. V rámci personální politiky 

budou pocházet intenzivními kurzy vzdělávání v oboru marketingu a systému řízení 

jakosti. 

U administrativních pracovníků se vyžaduje znalost anglického jazyka na 

komunikativní úrovni. Přednost budou mít pracovníci, kteří ovládají ruský nebo polský 

jazyk. Firma zajistí rozšíření jazykových znalostí svých zaměstnanců organizací 

nadstavbových kurzů polštiny a ruštiny. Znalost cizího jazyka je pro práci se zahraničními 

dodavateli nezbytná. 

Funkce managementu podniku bude především vybudovat a zachovat dobré 

image firmy. Management firmy je přímo zodpovědný za stanovení strategických cílů, 

které má podnik dosáhnout. Zároveň je také zodpovědný za stanovení a přijetí politiky 

jakosti řešící služby zákazníkům a personální otázky podniku. 

Další významnou funkcí v rámci podniku bude pracovník řízení jakosti 

zodpovědný za jeden z klíčových cílů stanovených managementem podniku. Náplní jeho 

práce bude kontrola zajištění sjednané kvality paliva u výrobců. Z tohoto důvodu bude 
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většinu času trávit v zahraničí a to na pobočkách ruského a polského dodavatele. Pomocí 

kontroly podnik eliminuje případné reklamace paliva z důvodu nedodržení garantovaných 

parametrů, ušetří finanční prostředky a posílí jméno firmy. Zajištění požadované kvality 

paliva a garance sjednaných jakostních parametrů je pro některé odběratele v oblasti 

průmyslu nezbytná. 

Pracovní náplní dispečera firmy je zajištění maximálního využití dopravních 

prostředků. Optimální a efektivní logistika se pozitivně odrazí na ekonomických 

výsledcích hospodaření firmy. Jeho úkolem bude stanovit takové dopravní trasy, kterými 

budou řidiči jezdit do stanovených míst. V rámci těchto tras bude možné ušetřit náklady 

způsobené velkou spotřebou paliva. Trasy budou voleny co nejkratší a s co nejnižšími 

poplatky za mýtné. 

Dohody a stanovené obchodní podmínky mezi podnikem a dodavateli jsou 

stanoveny v písemně uzavřených kontraktech. Naplnění sjednaných podmínek bude 

zajišťovat top management tvořený vlastníky firmy.  

 

4.4 SWOT analýza 

V této části budou uvedeny silné a slabé stánky podniku doplněné o hrozby a 

příležitosti. 

 

Silné stránky: 

- Silnou stránkou podniku je vlastnictví pozemku určeného pro vybudování zázemí 

firmy a dopravních prostředků pro přepravu obchodovaných komodit, z tohoto 

důvodu podnik TRAH, s.r.o. ušetří v počátku svého podnikání mnoho finančních 

prostředků za pronájem nebo pořízení případně placení leasingu. 

- Z důvodu dostatečné rozlohy pozemku je zde možnost vytvoření skládkového 

hospodářství obchodovaných komodit. 

- Pro opravy používané techniky bude podnik využívat své vlastní dílny a nebude 

závislý na poskytovaném servisu ze strany cizích subjektů. Volné opravárenské 

kapacity může využít nabídnutím jako služby externím zájemcům a tím významně 

ovlivnit ekonomický výsledek hospodaření firmy. Prioritním cílem firemní 

opravárenské dílny však zůstane zajištění mobility vlastních dopravních prostředků. 



Kateřina Košárková:  Návrh podnikatelského plánu 
 

2012  24 
 

- Velkou výhodou jsou také smlouvy, dohody a stanovené podmínky, které si podnik 

již v předstihu dohodl se zahraničními dodavateli surovin. Tyto smlouvy mají 

zajistit splnění veškerých cílů a plánů, které si podnik stanovil. Smlouvy byly 

sjednány za pomoci právníků a notářsky ověřeny pro zajištění jejich právoplatnosti. 

- Umístění firmy v blízkosti železniční stanice umožňuje plně využít i formu této 

přepravy, zejména pro přepravu velkých objemů paliva. 

- Know how získaného z předchozího podnikání jednotlivých společníků firmy 

zejména v oblasti zahraničního obchodu, pomůže podniku rychlému zorientování 

na trhu s palivy, zároveň eliminují případné negativní jevy spojené s obchodní 

činností. 

- Další výhodou jsou pracovníci řízení jakosti. Náplň jejich práce vychází z přijatých 

cílů stanovených managementem podniku. Zajištění požadované kvality paliva 

v souladu s dohodnutými jakostními parametry v uzavřených kontraktech je jedním 

z klíčových momentů splnění požadavků odběratelů. 

 

Slabé stránky: 

- Firma je nováčkem na trhu a za největší problém považuje dostat se do povědomí 

zákazníků. 

- V zimních obdobích může z důvodu nepřízně počasí docházek ke zpoždění 

dodávek. Vzdálenost mezi zahraničními podniky a firmou TRAH, s.r.o. je velká, 

ale i v těchto případech se podnik bude snažit smluvní termíny dodržet. V případě 

ztížených podmínek bude využívat vlakovou dopravu. 

- V letních obdobích nebude tak velký zájem o prodej surovin jako v zimních. 

 

Příležitosti: 

- Podnik bude využívat nové technologie v podobě sklápěcích návěsů Langendorf, 

které jsou díky technickým parametrům ideální pro dopravu obchodovaných 

komodit. Jejich užitečný ložný prostor zajistí převoz velkých objemů paliva. 

- Zákazníkům sjednané smluvní podmínky mezi dodavatelem a odběratelem zajistí 

garantovanou kvalitu paliva a příznivé cenové podmínky cen. 

- Obchodováním se zahraničím podniku vznikají nové příležitosti a zkušenosti pro 

rozvoj podniku. 
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Hrozby: 

- vstup nových konkurenčních podniků na trhu s palivy; 

- nezájem zákazníků o naše služby a zboží; 

- nové regulační zatížení a daňové zatížení; 

- nové obchodní bariéry; 

- obchodní nebo finanční problémy zahraničních dodavatelů; 

- nepředpokládané zrušení smluv a podmínek. 

 

4.5 Management podniku 

V tuto chvíli si podnik pokládá tyto otázky: 

- výběr zaměstnanců podle stanovených kritérií; 

- vzdělávání zaměstnanců a jejich případné zaškolení pro správný chod společnosti; 

- motivování zaměstnanců různými formami odměňování, bonusů, hodnocení a 

výhod; 

- zajištění práce pro své zaměstnance; 

- výběr dodavatele a jeho udržení; 

- udržování dobrých vztahů na pracovišti a zahraničními podniky; 

- prostor pro vyjádření návrhů na zlepšení chodu, povědomí zákazníků, cílů, záměru 

a vizí; 

- stanovení a zajištění mezd; 

- placení všech povinných poplatků souvisejících s podnikáním. 

 

Personální otázky 

Ve firmě TRAH, s.r.o. bude o personálních otázkách rozhodovat především 

vrcholový management podniku. 

Jedna z nejdůležitějších personálních otázek je počet zaměstnanců potřebných pro 

zajištění bezproblémového chodu podniku. 

Pro zodpovězení této otázky si podnik musí uvědomit, jak vlastně své 

zaměstnance hodlá získat. Podnik má v plánu pro jejich získání využít internetovou i 

novinovou inzerci, pracovní úřad nebo doporučení a personální agentury. 

Po přijetí zaměstnanců na zkušební dobu 3 měsíců s nimi bude projednána náplň 

pracovní činnosti, a forma uzavření pracovní smlouvy. 
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Podnik se chystá své zaměstnance přijímat na dobu určitou. Po uplynutí této doby 

pracovní smlouva zaniká. Další kriterium pro prodloužení smlouvy bude postavení 

podniku na trhu a dostatek pracovní náplně v rámci podniku. Každá smlouva bude 

provedena písemně. 

Dalším druhem pracovní smlouvy bude dohoda o provedení práce. Tento způsob 

se bude využívat především v době dovolených, mateřské dovolené, dlouhodobých 

nemocí, velkého počtu zakázek a jiných mimořádných událostí. 

Firma se bude o přijetí zaměstnanců rozhodovat pomoci zaslaných životopisů a 

průvodních dopisů. Zaměření se na zkušenosti a doporučení, dále na znalosti jazyků a také 

na osobní pohovor. Osobní pohovor bude nejdůležitější částí, ve které si podnik bude 

ověřovat znalosti, dovednosti a charakter budoucích zaměstnanců. 

Ve zkušební době bude podnik zpracovávat akceptační plán. V tomto plánu budou 

zaznamenány všechny skutečnosti, které po uplynutí doby mohou ovlivnit naše rozhodnutí. 

Bude jen na zaměstnanci, jak se své práce zhostí a jaký udělá dojem.  

Dalším bodem bude vymezení pracovních pozic a náplně práce, také stanovení 

příslušných pravomocí a odpovědností. 

Bude se dbát na přímých vztazích mezi zaměstnancem a managementem. 

Personální politika podniku má maximální snahu zajistit dobré vztahy a zlepšování 

zaměstnaneckých podmínek v podniku. Při neformálním hodnocení nebude probíhat žádná 

dokumentace, půjde především o zajištění spokojenosti zaměstnavatele a zaměstnance. 

 

Finanční odměňování pracovníků 

Strategie hodnocení pracovní síly bude vázáno především na: 

- podporu dosažení cílů strategie podniku; 

- ohodnocení lidí podle kvalifikačního zařazení v organizačním schématu podniku; 

- zaměření na přínosu schopností. 

 

Následně na: 

- oslovení většího okruhu potencionálních zákazníků; 

- odměňování za úsilí, výsledky práce, loajalitu, zkušenosti a dovednosti; 

- velikost ohodnocení však bude odpovídat možnostem firmy; 

- stanovení odměn se bude také řídit právními normami České Republiky. 
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Celková odměna bude zahrnovat všechny možnosti, které bude mít podnik 

k dispozici a které bude mocti využít k získání, udržení, motivování a uspokojování 

pracovníků. Zaměstnanci budou motivováni na zvýšení základní mzdy formou prémií, 

odměnami za návrhy pro zlepšení chodu podniku a jeho působení na trhu. Vše bude záležet 

na práci a snaze, kterou zaměstnanec vynaloží na zefektivnění hospodářského výsledku 

firmy. 

Mzda může být také z velké části ovlivňována situací na trhu, kde se podnik bude 

pohybovat a také platnými zákony a předpisy. 

 

Dalšími faktory jsou: 

- minimální mzda; 

- zákonem určené poplatky. 

 

Mezi interní faktory ovlivňující mzdu patří: 

- výsledky, kterých podnik bude dosahovat; 

- rozhodování o výši mzdy v rámci povinností a funkcí udělených zaměstnanci. 

 

V budoucnu se tady mzdy mohou jak zvyšovat tak i snižovat. Zvyšování může 

probíhat formou příplatků a prémii. Snížení a zvýšení bude probíhat v rámci situací na 

trhu. 

 

Rozvoj pracovních sil 

Prosperita firmy bude vždy záviset na výkonnosti lidí, které bude zaměstnávat. 

Podnik si bere za jeden z cílů udržení výkonnosti lidí a procesů na vysoké úrovni. 

Výkonnost tedy není ovlivněna jen hodnocením a odměňováním, ale také jejich rozvojem. 

Přijatá personální politika firmy zabezpečí zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Každý 

zaměstnanec firmy bude procházet různými kurzy a školeními, aby práce v podniku byla 

efektivní, bezpečnější a na vysoké úrovni. 

Administrativní pracovníci budou procházet jazykovými kurzy, které usnadní 

komunikaci se zahraničními dodavateli. Zároveň budou proškoleni a seznámeni s činností 

nového výpočetního programu, které se podnik chystá využívat. 



Kateřina Košárková:  Návrh podnikatelského plánu 
 

2012  28 
 

Řidiči nákladních vozů projdou školením řidičů, seznámeni s vozidly a sklápěcími 

návěsy, které budou obsluhovat. Součástí školení je seznámení se- zajištěním logistiky 

podniku a operativní komunikace s dispečerem. 

Všichni zaměstnanci povinně projdou školením o bezpečnosti práce a budou 

seznámeni s vedením, cíli, záměry a vizemi podniku. 

 

4.6 Finanční plán 

Firma se na trh chystá vstoupit se základním kapitálem ve výši 4 000 000,- Kč. 

Náklady na výstavbu všech budov se odhadují ve výši 6 000 000,- Kč. Podnik bude 

využívat finanční prostředky především ze svých zdrojů. Automobily s návěsy a pozemek 

byly vloženy do podniku zakládajícími společníky firmy. Úvěr se podnik chystá využít 

pouze na nákup surovin k prodeji.  

Přehled nákladů majetku je uváděn v první tabulce finančního plánu (Tab.1)., 

obsahuje seznam veškerých nákladů, které se podniku při založení budou týkat. Další 

tabulkou (Tab.2.) je rozvaha majetku. Jde o předpokládaný pohyb majetku během několika 

následujících let. Poslední částí je výkaz zisků a ztráty (Tab.3.). Zde naleznete očekávaný 

růst podniku v budoucích letech, jeho zisky a plány využívání finančních prostředků firmy. 

 

Tab. 1 Přehled nákladů [Vlastní zdroj] 

Předpokládané náklady spojené se zahájením činnosti 

 Kč 

Výstavba budov 6 000 000 

Pojištění majetku 10 000 

Energie 50 000 

Nákup zařízení 150 000 

Nákup strojů 700 000 

Materiál 900 000 

Poplatky bance 6 000 

Poplatky za účet 5 000 
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Tab.  2.  Očekávaná rozvaha let 2013 – 2016 (v tis. Kč.) [vlastní zpracování] 

  2013 2014 2015 2016 

 AKTIVA CELKEM 12 830 13 327 14 000 14 160 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál     

B. 

B.I. 

B.II. 

B.III. 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

10 060 

60 

10 000 

10 060 

60 

10 000 

 

10 546 

60  

10 486 

10 500 

60 

11 440 

C. 

C.I. 

C.II. 

C.III. 

C.IV. 

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

2  770 

2 500 

 

20 

250 

3 267 

2 637 

 

80 

550 

3 454 

2 600 

 

54 

800 

2 660 

1 920 

 

70 

670  

      

 PASIVA CELKEM 12 830 13 327 14 000 14 160 

A. 

A.I. 

A.II. 

A.III. 

A.IV. 

A.V. 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy 

Rezervní fond, neděl. Fond a ostatní fondy 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření běž. uč. období 

10 300 

9 500 

 

 

 

800 

11 170 

9 500 

 

50 

700 

920 

11 550 

9 500 

 

50 

850 

1 200 

11 700 

9 500 

 

50 

900 

1 250 

B. 

B.I. 

B.II. 

B.III. 

B.IV. 

Cizí zdroje 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci 

2 530 

 

 

30 

2 500 

 2 157 

500 

 

57 

1 600 

2 450 

1 000 

 

50 

1 400 

2 460 

1 200 

 

60 

1 200 

 

V roce 2014 bude zisk z předchozího roku převeden na účet nerozdělený zisk 

minulých let. V tomto roce se podnik nechystá investovat do majetku ani provádět žádné 

finanční změny v rámci mezd. V roce 2015 se podnik chystá nakoupit nový nakládač 

v hodnotě 486 tis. Kč. V následujícím roce podnik plánuje koupit nový nákladní automobil 

SCANIA včetně sklápěcího návěsu Langendorf  v hodnotě 954 tis. Kč. 
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Tab. 3. Výkaz zisků a ztráty v tis.Kč (předpoklad) [vlastní zpracování] 

  2013 2014 2015 2016 

I. 

A. 

Tržby za prodej zboží 

Náklady na prodané zboží 

5 000 

1 500 

5 600 

2700 

6 280 

1 700 

6 660 

1 720 

 Obchodní marže 3 500 4 600 4580 4 940 

 Přidaná hodnota 3 500 4 600 4 580 4 940 

B. 

C. 

D. 

II. 

E. 

F. 

III. 

G. 

IV. 

H. 

Osobní náklady 

Daně a poplatky 

Odpisy dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

ZC prodaného dlouhodobého majetku 

ZS rezerv a opravných položek 

Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní náklady 

Převod provozních výnosů 

Převod provozních nákladů 

2 560 

70 

250 

 

 

 

 

55 

 

2 560 

70 

250 

 

 

 

 

60 

2 800 

84 

300 

 

 

 

 

60 

2 800 

80 

300 

 

 

 

 

68 

 Provozní výsledek hospodaření 675 1 780 1 456 1 828 

V. 

I. 

VI. 

J. 

VII. 

K. 

L. 

IX. 

M. 

X. 

N. 

Tržby z prodeje cenných papírů 

Prodané cenné papíry a podíly 

Výnosy finančního majetku 

Náklady z finančního majetku 

Výnosy z přecenění cenných papírů 

Náklady z přecenění cenných papírů 

Změna stavu rezerv 

Výnosové úroky 

Nákladové úroky 

Ostatní finanční výnosy 

Ostatní finanční nálady 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 Finanční výsledek hospodaření 200 240 240 180 

O. Daň z příjmů za běžnou činnost     

 Výsledek hospod. za běžnou činnost 875 2 020 1 666 2 008 

P. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společnosti 

    

 Výsledek hospodaření za účetní období 875 2 020 1 666 2 008 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 875 2 020 1 666 2 008 
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Výkaz zisků a ztráty uvádí plánované tržby v průběhu několika let. Tyto tržby 

musí být v takové výši, aby byly splaceny veškeré náklady spojené s pořízením zboží a se 

zachováním správného chodu podniku tak, aby byl schopen na trhu ne jen fungovat, ale 

také se dále rozvíjet.  Tržby podniku jsou z veškeré činnosti, kterou podnik poskytuje 

v rámci svého působení na trhu. Zisk podniku se také využívá na splácení daní a poplatků 

v rámci státu. Zbylý zisk se dále bude používat na splácení úvěru nebo bude převeden do 

dalších let působení. Zákon o daních z příjmu [13] udává, že veškery dlouhodobý majetek 

v rámci chodu podniku ztrácí svou hodnotu a proto je nezbytné, aby byl během roku 

odepsán. 
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5 Závěr 

V mé bakalářské práce jsem si vzala za cíl vytvořit podnikatelský plán na fiktivní 

firmu, které jsem dala název TRAH, s.r.o.. Celý podnikatelský plán je zaměřený na 

předmět činnosti podniku, kterým je dovoz černého uhlí a antracitu ze zahraničí a jeho 

následný prodej. Pro budování a rozvoje podniku využije firma především vlastní zdroje 

zajišťující minimalizaci vstupních nákladů, ale také know how společníků firmy a zejména 

stanovené cíle a strategie firmy přijaté vrcholovým managementem firmy v oblasti 

ekonomické, personální a nabízených služeb. 

Cílem mé práce bylo vytvořit takovou firmu, která by v rozsáhlé konkurenci na 

trhu s palivy našla pomocí své filosofie podnikání místo v podvědomí odběratelů a zajistila 

si tak stálé místo na trhu nejen v moravskoslezském regionu, ale i ostatních oblastech 

České roubky. 
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Zdroje konkurenční výhody 

Produkce s nejnižšími náklady 

Výrazná diferenciace výrobků či služeb 

Dokonalá znalost zákazníků, trhu, konkurence, technologie či dalších aspektů 

Právní výhoda díky patentu, autorským právům či jiné ochraně 

Výhoda vytvořená díky efektivní komunikaci 

Přístup k jedinečnému zdroji přírodních surovin 

Vyvinutí či použití nové technologie, výrobního postupu 

Neustálé inovace výrobků a služeb, nový přístup k distribuci 

Významné postavení firmy v rámci určitého prostředí či trhu 

 

 

 

 

 

 

Sounáležitosti 

s firmou 

Určení směru 

Funkce vize a 

poslání 

kontrola 

Inspirace 

Připomínání 
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