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Podnikatelský plán pro rozvoj společnosti
ESLAB
The Business Plan for Development of ESLAB Company

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro rozvoj
společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Předmět
podnikání je pro obě společnosti totožný. Jedná se o zkušebnictví v oboru silničních staveb.
Úvodní teoretická část se zabývá vymezením a definováním základních pojmů spjatých
s podnikáním. Dále pak stavem podnikatelského prostředí v České republice a volbou vhodné
struktury k tvorbě podnikatelského plánu. Následná praktická část obsahuje samotnou
transformaci

podnikatelského

záměru,

zřízení

dceřiné

společnosti

mateřského

podnikatelského subjektu, do podoby přesně strukturovaného podnikatelského plánu.
Stěžejními kapitolami pro výsledné vyhodnocení podnikatelského plánu jsou finanční plán a
analýza rizik.

Abstract
This bachelor thesis is focused on the compilation of a business plan for the
development of the ESLAB company by setting up another establishment as a subsidiary. The
subject of business is identical for both companies. This is a test facility in the field of road
construction. The theoretical part of this thesis deals with defining basic concepts related to
business. Furthermore, it is discussed the state of the business environment in the Czech
Republic and the choice of the appropriate structure to create a business plan. The practical
part contains the transformation of the business purpose, the establishment of a subsidiary
company of a parent company into the structured business plan. The most important chapters
for the final evaluation of the business plan are the financial plan and the risk analysis.
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Úvod
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro rozvoj
společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti.
Zpracování bude rozloženo do dvou částí, teoretické a praktické. Na závěr přibude
zhodnocení, které bude obsahovat souhrn a popis způsobu jakým se podařilo dosáhnout
naplnění vytyčeného cíle.
Teoretická část se bude na samém začátku soustředit na vymezení a definování
základních pojmů, které neodmyslitelně patří k podnikatelské činnosti. Zároveň je nezbytné
tyto pojmy znát při zřizování nového podnikatelského subjektu. Dále se bude tato část
zabývat charakteristikou aktuálního stavu kvality podnikatelského prostředí v České
republice. Hlavním úkolem pro teoretickou část však bude sestavení nejvhodnější struktury
podnikatelského plánu, která bude moci být adekvátně použita pro zřízení dceřiné společnosti
mateřského podnikatelského subjektu.
Následná praktická část, která představuje hlavní součást podnikatelského plánu, se
bude v úvodu zabývat představením podnikatelského záměru a mateřského podnikatelského
subjektu. Dále budou následovat jednotlivé kapitoly podle struktury sestavené v teoretické
části této práce. Jejich obsahem bude konkrétní postup a kritéria pro naplnění daného
podnikatelského záměru.
Závěr se bude zabývat shrnutím metodiky postupu při sestavování podnikatelského
plánu, dále pak shrnutím výsledků i případným využitím výsledků do budoucna.
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TEORETICKÁ ČÁST
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1 Vymezení základních pojmů
Úvodní kapitola vymezuje základní pojmy týkající se podnikání. Jednotlivé pojmy jsou
popsány na základě vybraných definic z legislativy a dále také pomocí podrobně uváděných
informací z odborné literatury. Následně slouží jako podklad pro sestavování každého
podnikatelského plánu.

1.1 Definice podnikání
Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, definuje podnikání takto:
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským
nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je
považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ [9]
Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) definuje
podnikání takto: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ [10]
Výraz „podnikání“ se v posledních letech zcela ustálil v běžně používaném slovníku,
nicméně jeho vysvětlení tak jednoduché není:


Ekonomické pojetí – použití všech ekonomických zdrojů a ostatních aktivit tak,
aby došlo k navýšení jejich původní hodnoty. Dynamický proces, který vytváří
přidanou hodnotu.



Psychologické pojetí – z tohoto pohledu je to činnost, která je vyvíjena potřebou
něco si splnit, získat, vyzkoušet a něčeho dosáhnout. Podnikání tu slouží jako
nástroj k osamostatnění se, dosažení seberealizace a zbavení se závislosti apod.



Sociologické pojetí – z tohoto hlediska to obnáší vytváření blahobytu pro
všechny zúčastněné, vyhledáváním optimálních cest k dokonalejšímu využití
zdrojů, vytvořením nových příležitostí a pracovních míst.



Právnické pojetí – z právního hlediska se rozumí podnikáním stálá činnost
prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost pro dosažení zisku. [1]
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1.2 Definice podnikatele
Občanský zákoník nám ukládá, že podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním
rejstříku, která podniká buď na základě živnostenského oprávnění, nebo na základě jiného
oprávnění podle zvláštních předpisů. [9]
Veber nám ve své knize nastiňuje řadu definic označujících pojem podnikatel:


„osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního
kapitálu,



osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky
k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika,



iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno,
přebírá odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního
uspokojení.“ [1, s. 16]

Shrnutí pojmu podnikatel:
„podnikatel je hlavním hybatelem v podnikání a nositelem podnikavosti“ [2, s. 31]

1.3 Obchodní závod
Dne 1. ledna 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník), tím došlo ke změně v legislativě týkající se podnikání. Veškerá legislativa
se přesunula z obchodního zákoníku částečně do nového občanského zákoníku a částečně do
zákona o obchodních korporacích. Spolu s tím došlo i ke změně označení podniku na
obchodní závod.
Definice: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který
podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že
závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ [9]
U obchodního závodu se jedná o věc hromadnou, to znamená, že je souhrnem věcí,
které náležejí jedné osobě a zároveň tvoří jeden předmět. Sestavuje se, ze všeho, co
podnikateli v souvislosti s jeho podnikatelskou činností patří. Jedná se o práva, věci a ostatní
majetkové hodnoty, spolu se závazky. Taktéž došlo k přesunu smluv o dispozicích se
závodem do nového občanského zákoníku.
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1.4 Malé a střední podnikání
„Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 se podniky člení na:
mikropodniky – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR,
malé podniky – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR,
střední podniky – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil EUR, aktiva do 43 mil. EUR.
velké podniky – více než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil EUR, případně aktiva
vyšší než 43 mil. EUR.“ [2, s.36]
Z tohoto členění vyplývá, že velikost podniku se posuzuje podle počtu zaměstnanců,
výše ročního obratu a výše aktiv. Dále je to potom nezávislost, což znamená, že je-li
minimálně 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv podniku přímo nebo nepřímo ovládáno jiným
subjektem, který nesplňuje podmínky malého či středního podniku, tak ani tento podnik
nemůže být současně považován za malý nebo střední.
Základní význam malých a středních podniků:


převzetí pracovní síly, kterou uvolňují velké podniky



snaží se působit proti posílení monopolních tendencí



hledají co nejlepší uplatnění na lokálním trhu



významný přínos mnoha drobných inovací přizpůsobením se proměnlivým
potřebám spotřebitele



angažují se více v těch oblastech trhu, které nejsou pro velké podniky zajímavé
(okrajové oblasti)



jsou hlavními reprezentanty místního kapitálu



výsledné služby zůstávají vesměs v daném regionu, popřípadě státě



slouží také jako nástroj stabilizace společnosti [2]

Hlavní výhody těchto podniků:


velká schopnost přizpůsobit se na případné změny na trhu



jednodušší struktura v podniku, osobnější přístup k zaměstnancům a zároveň
i k zákazníkům



vytvoření mnoha pracovních příležitostí



menší administrativní náročnost [2]
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Hlavní omezení těchto podniků:


jsou mnohem více náchylnější na změny v podnikatelském prostředí



horší postavení v soutěžích o státní zakázky



většinou si nemohou dovolit zaměstnávat specialisty ve svém oboru



chování velkých (nadnárodních) firem, kterým mohou být ohroženy [1]

1.5 Typy právních forem podnikání
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, nám upravuje podmínky
pro podnikání v České republice. Je zde vymezeno, že každý občan má právo vlastnit
majetek, může podnikat i provozovat ostatní hospodářské činnosti. [11]
Konkrétní legislativu potom upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, popřípadě další zákony, které jsou potřeba pro oblasti podnikání vyloučené ze
živnostenského zákona.
Na samém počátku podnikatelských aktivit si musí podnikatel zvolit vhodnou právní
formu pro své podnikání. Přesto lze formu změnit třeba i v průběhu podnikání, přináší to však
zbytečné náklady navíc, kterým se může vyhnout již na začátku. [1]
Základní charakteristiku fyzických a právnických osob upravuje občanský zákoník,
ovšem z hlediska podnikání jsou k tomu ještě zapotřebí konkrétnější ustanovení a ty jsou
zajišťovány u fyzických osob živnostenským zákonem a u právnických osob zákonem o
obchodních korporacích a zároveň také živnostenským zákonem.
Podnikání fyzické osoby:


osoba, která provozuje svoji činnost na základě živnostenského oprávnění



osoba zapsaná v obchodním rejstříku povinně (při překročení obratu 120 mil. Kč
za dvě účetní období), nebo dobrovolně.



osoba, která provozuje svoji činnost na základě jiného oprávnění podle
zvláštního předpisu

Podnikání právnické osoby:


obchodní společnost:
o osobní společnost:

veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
komanditní společnost (k.s.)
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o kapitálová společnost:

společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
akciová společnost (a.s.)



družstvo [12]

Důležité aspekty pro správný výběr právní formy před začátkem podnikání:


podstatnou roli představuje minimální velikost základního kapitálu, která je
podmíněná zákonem



dále je to počet osob, které jsou potřeba k založení (samostatně x další
společníci)



náročnost založení (z hlediska zakládací administrativy a výdajů)



stanovení orgánů zastupujících společnost



za závazky, které vzniknou z podnikatelské činnosti, ručí podnikatel



zároveň se podnikatel musí rozhodnout, do jaké míry se chce angažovat a být
odpovědný (např.: ručí celým svým majetkem)

1.5.1



stanovení rozsahu podnikatelských aktivit, které podnikatel plánuje



podnikatel se rozhoduje také z hlediska zdanění budoucího zisku [1]

Společnost s ručením omezeným
O společnosti s ručením omezeným pojednává tato práce podrobněji, z důvodu
aplikace do praktické části a četnosti výskytu této formy podnikání v praxi. Jedná se o
nejrozšířenější právní formu obchodních společností v ČR. Podle statistické ročenky,
kterou vydává Český statistický úřad, užívá tuto právní formu 96 % obchodních
společností. [13] Veškeré fungování obchodních společností upravuje zákon č. 90/2012
Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Společnost s ručením omezením může založit a provozovat fyzická i právnická
osoba (i jedna osoba). Ke vzniku společnosti je nutné sepsat společenskou smlouvu,
která obsahuje:
„a) firmu společnosti,
b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených,
e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
f) výši základního kapitálu a
g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.“ [12, § 146]
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Minimální základní kapitál společnosti je ze zákona 1 Kč, pokud společenská
smlouva nestanoví jinak. Společníci ručí za závazky společnosti do výše svých
nesplacených vkladů. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Plnění,
které by způsobilo úpadek, zakazují společnosti pravidla o testu insolvence. V případě,
že se tak stane a členové společnosti věděli, nebo mohli vědět, že úpadek hrozí a
neučinili vše podstatné k jeho odvrácení, tak společníci ručí i celým svým osobním
majetkem, pokud u soudu neprokáží, že tomu nešlo zabránit.

[12]

Valná hromada je

nejvyšším orgánem společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, které
jmenuje valná hromada. Na základě ustanovení ve společenské smlouvě může být
valnou hromadou zvolena i dozorčí rada, jako kontrolní orgán.
Výhody společnosti s ručením omezeným:


Ručení společníků je omezené (ale v případě úpadku test insolvence)



Lze vložit do společnosti i nepeněžitý vklad



Může být ustanoven kontrolní organ (dozorčí rada)



Podíly na zisku, které se vyplácejí společníkům (fyzickým osobám)
nepodléhají pojistnému sociálního pojištěni



V porovnání

s

druhým

typem

kapitálové

společnosti,

akciovou

společností, je u společnosti s ručením omezeným snazší založení a správa
Nevýhody společnosti s ručením omezeným:


Náročné založení z hlediska administrativy



Z důvodu nízkého základního kapitálu může být ohrožena důvěryhodnost
v očích partnerů



Daní z příjmů právnických osob se zdaňuje zisk společnosti, srážkovou
daní se navíc ještě zdaňují vyplacené podíly na zisku [1]

2 Podnikatelské prostředí v ČR
Rozhodující činitel, který ovlivňuje motivaci začít s podnikáním, je bezesporu
podnikatelské prostředí významně napomáhající určit schopnost jednotlivých podnikatelských
subjektů obstát na trhu.
Podnikatelské prostředí můžeme definovat jako souhrn množství určitých vlivů, které
ve výsledku působí na podnikatele i na jeho podnikatelskou činnost. V České republice se
podnikatelské prostředí vyznačuje dostatečnou nabídkou finančních služeb, vysokou mírou
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otevřenosti ekonomiky a stabilním bankovním sektorem. Na opačné straně, ale také nízkým
stupněm inovačních aktivit, složitostí daňového systému a nedostatečnou infrastrukturou. [3]
Kvalitu a stav podnikatelského prostředí sleduje nesčetné množství statistik, indexů,
žebříčků, ročenek a ratingových hodnocení. Pro potřebu zjištění stavu podnikatelského
prostředí v České republice můžeme využít Zprávu o vývoji malého a středního podnikání
a jeho podpoře. Ta je od devadesátých let minulého století každoročně vydávána
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Poslední dostupná Zpráva MPO byla publikována
v říjnu 2017 a jsou v ní dostupná data za rok 2016. Týkají se obecně podnikatelského
prostředí u malého a středního podnikání, a ještě navíc se zaměřují i na stavebnictví. Zpráva
MPO dále také udává, jak je malé a střední podnikání významné pro každou vyspělou
ekonomiku a je společensky velice důležité z pohledu zaměstnanosti a ekonomického výkonu
celé společnosti.

[14]

Následující grafy nám ukazují, jak je na tom malé a střední podnikání

v České republice.

Graf 1: Vývoj aktivních subjektů v ČR v letech 2011–2016 [14]
Z údajů Českého statistického úřadu je patrné, že podnikatelskou činnost v České
republice vykazovalo k poslednímu dni roku 2016 celkem 1 144 417 právnických a fyzických
osob (počet zaměstnanců 0-249). Fyzických osob bylo 881 509 a právnických osob bylo
262 908. Malé a střední podniky se v roce 2016 podílely hodnotou 99,8 % na celkovém počtu
aktivních podnikatelských subjektů – viz graf 1. [14]
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Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 2011–2016 [14]
V roce 2016 došlo ke snížení celkového počtu zaměstnanců malých a středních podniků
o 1 tisíc oproti roku 2015, na celkových 1 839 tis. zaměstnanců. Malé a střední podniky se
v roce 2016 podílely hodnotou 58,4 % na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry,
což je oproti roku 2015 mírný pokles – viz graf 2. [14]

Graf 3: Vývoj přidané hodnoty MSP ve stavebnictví v letech 2011–2016 [14]
Na konci roku 2016 byl počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků ve
stavebnictví 172 283, což představuje pokles o 141 subjektů (0,1 %) oproti roku 2015. Tyto
podniky zaměstnávaly v roce 2016 celkem 176 tis. zaměstnanců. V tomto ohledu pokles činil
2 tis. osob (1,1 %) oproti roku 2015. O 15 774 mil. Kč (2,9 %) poklesly výkony malých a
středních podniků ve stavebnictví v roce 2016 oproti roku 2015. Dosáhly celkové hodnoty
530 467 mil. Kč – viz graf 3. [14]
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„Přidaná hodnota vytvořená MSP ve stavebnictví v roce 2016 vzrostla oproti roku 2015
o 1 608 mil. Kč, o 1,2 %, na 139 359 mil. Kč. Mzdy (bez OON) v MSP ve stavebnictví vzrostly
v roce 2016 oproti roku 2015 o 607 mil. Kč, o 1,4 %, na 45 445 mil. Kč. V roce 2016 vzrostla
i průměrná měsíční mzda, o 520 Kč, o 2,5 %, na 21 547 Kč. Celkové investice (hmotné,
nehmotné včetně pozemků) MSP ve stavebnictví v roce 2016 poklesly proti roku 2015
o 772 mil. Kč, o 2,2 %, na 33 957 mil. Kč.“ [14, s. 14]
K výše dostupným informacím je třeba poznamenat, že i přes velké množství
dostupných statistik a žebříčků se podnikatelské prostředí neustále mění. Nelze jej
jednoznačně dlouhodobě vymezit. Je zapotřebí, aby jednotlivé podnikatelské subjekty
předvídali možné změny v podnikatelském prostředí, byly na ně připravené a proaktivně
reagovali.

3 Podnikatelský plán
Ke komplexnímu posouzení reálnosti a životaschopnosti podnikatelského nápadu se
sestavuje podnikatelský plán. Definuje se jako písemný dokument, který zpracovává
podnikatel. Popisuje všechny důležité vnitřní i vnější faktory, které přímo souvisejí
s podnikatelskou činností. Je možné ho přirovnat k mapě, která by měla podnikateli usnadnit
odpovědi na otázky typu: kde jsem, kam se chci dostat a jak se tam dostanu. [2]
Rozlišují se 2 základní účely, pro které se sestavuje podnikatelský plán:


jako vnitřní dokument – slouží pro vlastní řízení firmy, a pro následnou
kontrolu toho, co si podnikatel vytyčil jako cíle (pro vlastní potřebu
podnikatele, nebo manažerů na různých úrovních řízení)



jako vnější dokument – slouží k prezentaci a reprezentaci firmy, je nezbytný při
žádosti o finanční prostředky k získání úvěru, nebo na kapitálový vklad (pro
banky, rizikové investory) [4]

Podnikatelský plán, zpracovávaný v rámci praktické části této práce, bude sloužit jako
vnitřní dokument pro potřeby podnikatele. Sestavuje se z důvodu plánovaného rozvoje
společnosti formou založení další provozovny. To mimo jiné zahrnuje plán investic do
vybavení nové provozovny.
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Při zpracovávání podnikatelského plánu je nutné dodržovat následující zásady:


Snažit se nabízet produkt, který bude lepší než u konkurence a bude také lépe
uspokojovat potřeby zákazníků než dosud.



Aby byl podnikatelský plán srozumitelný a stručný, je potřeba se držet
jednoduchého vyjadřování za pomoci základních faktů.



Je nutná návaznost jednotlivých myšlenek, které by měly být podloženy fakty.



Samozřejmostí by měla být pravdivost uváděných údajů a reálnost očekávaného
vývoje.



Identifikace rizik a následný návrh protiopatření pro zmírnění jejich dopadu,
zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu. [2]

Podstatné důvody pro převedení podnikatelského záměru do podoby psaného
podnikatelského plánu:


„prakticky všichni externí uživatelé – příznivci i oponenti – existenci plánu
očekávají či přímo vyžadují



plán je indikací serióznosti podnikatelského záměru



plán zjednodušuje a usnadňuje jakoukoliv komunikaci týkající se přípravy a
realizace jím zachyceného podnikatelského záměru



plán je nezbytnou dokumentací pro investory a pro jejich externí hodnocení
záměru a je tedy podmínkou nutnou pro získání peněžních prostředků



plán je potřebnou dokumentací pro jakékoliv efektivní konzultace



plán pomáhá přilákat a získat správné lidi a institucionální podpory (dotace)



plánování je aktivním učícím se prostředkem“ [4, s. 72]

3.1 Struktura podnikatelského plánu
Podnikatelský plán nemá pevně danou strukturu. Závisí hlavně na druhu činnosti
podnikatele.

[4]

Nicméně všechny struktury spojuje účel plánu. To znamená věcné a

srozumitelné prezentování podnikatelského záměru.
Pro podnikatelský plán, který je zpracovávaný v rámci praktické části této práce, byla
sestavena následující struktura, která může být adekvátně použita pro zřízení dceřiné
společnosti mateřského podnikatelského subjektu.
1. Titulní strana
2. Exekutivní souhrn
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3. Představení podnikatelského záměru
4. Popis produktu
5. Definice zákazníka
6. Analýza konkurence
7. Potenciální dodavatelé
8. SWOT analýza
9. Růstové cíle
10. Ceny a cenová strategie
11. Distribuce
12. Propagace
13. Zaměstnanci
14. Finanční plán
15. Analýza rizik
16. Přílohy

3.1.1 Titulní strana
Stručný výklad o obsahu podnikatelského plánu je zaznamenán na titulní straně a uvádí
základní koncepci, kterou podnikatel hodlá rozvíjet. Titulní strana je strukturována
následovně:
-

Název a sídlo společnosti

-

Název podnikatelského plánu

-

Jména zakladatelů a klíčových osob [5]

3.1.2 Exekutivní souhrn
Exekutivní souhrn není chápán jako úvod, ale jako zhuštěný souhrn podstatných
údajů, které jsou na následujících stránkách rozpracovány detailněji. Jeho hlavním úkolem je
vzbudit zvědavost ve čtenáři, aby pokračoval a prostudoval si i zbytek plánu. Umísťuje se sice
na začátek podnikatelského plánu, ale zpracovává se až na závěr. To znamená v době, kdy už
je celý podnikatelský plán hotový. [5]
Osnova pro zpracování exekutivního souhrnu:


Název společnosti podnikatele, předmět podnikání, právní forma



Popis produktu



Základní podnikatelská myšlenka



Cíle
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3.1.3



Jedinečnost produktu



Konkurenční výhoda



Tým



Cílový trh a tržní trendy



Finanční cíle



Předpokládaný vstupní kapitál



Potenciální zisk [5]

Představení podnikatelského záměru
Tato kapitola představuje podnikatelský záměr, který je hlavním předmětem

podnikatelského plánu. V mém případě se jedná o zřízení dceřiné společnosti mateřského
podnikatelského subjektu. Podnikatelský záměr bude úspěšný pouze tehdy, přinese-li
výsledný produkt užitek pro zákazníka. Produkované výrobky nebo služby by měly být lepší
než konkurenční nabídky. Právě proto je potřeba přijít se zajímavější koncepcí, lepší nabídkou
pro zákazníka nebo profesionálnějším servisem. Z tohoto důvodu je nutné při představení
podnikatelského záměru zdůraznit hlavní konkurenční výhodu a vysvětlit jaký prospěch z
nabídky plyne pro potenciální zákazníky. [2]
Uvádí se zde také historie již existující společnosti, která v případě mého
podnikatelského plánu figuruje jako mateřský podnikatelský subjekt. Postupně se podle
jednotlivých bodů uvádí:


Druh podnikání a odvětví



Právní forma podnikání



Vlastnictví firmy/management



Založení společnosti



Lokalita



Majetek, zařízení a zázemí



Relevantní historie (významné milníky, úspěchy)



Fáze, v níž se společnost nachází



Partneři: Vyjmenování strategických partnerů, Potencionální partneři [2]

Dále se zde uvádí také tým, který stojí za zrodem myšlenky vzniku podnikatelského
plánu. Popisují se zkušenosti, vzdělání a dosažené úspěchy jednotlivých členů týmu a další
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důležité body jejich dosavadní kariéry. Rozdělují se zde pravomoci a zodpovědnost mezi
jednotlivými členy týmu. [2]

3.1.4 Popis produktu
Produkt je jedním ze základních nástrojů marketingového mixu. Je základem nabídky
společnosti na trhu a slouží především k uspokojení potřeb zákazníků. Jedná se buď o hmotný
produkt, nehmotný produkt (službu), anebo kombinaci obojího v různé struktuře ve
vzájemných vazbách. Pojem se produkt se dá obecně shrnout jako „všechno to, za co je
zákazník jako celek či část ochoten zaplatit.“ [5, s. 52]
Tato kapitola udává v písemné formě konkrétní a poměrně detailní představu o
produktu. Ale je možné ho v další fázi sestavování podnikatelského plánu dále upravovat na
základě reálných požadavků trhu nebo zákazníků. Není nutné popisovat vlastnosti a technické
parametry produktu, ale užitek a výhody, které přinese zákazníkovi. Například se může jednat
o radost, úsporu, prestiž, zdraví, sílu, kvalitu nebo luxus. Dále se popisuje, čím se produkt
odlišuje od konkurence, to znamená jeho jedinečnost a inovativnost.

3.1.5 Definice zákazníka
Jedním z nejdůležitějších úkolů podnikatelského plánu je od počátku úspěšná nabídka
produktu a zejména získání reálných zákazníků. Není možné vyrábět univerzální výrobek
nebo poskytovat univerzální službu pro všechny, proto je nutné přizpůsobit vše podstatné
potřebám vybrané cílové skupiny spotřebitelů. Z tohoto důvodu je nutné vymezit a posléze
vybrat správný tržní segment a znát okruh cílových zákazníků, kterým je příslušný produkt
nabízen. [2]
Definici zákazníka ideálně shrnují následující body:


Kterým zákazníkům budou produkty poskytovány



Na jakém místě budou poskytovány produkty (geografické hledisko)



Detailní specifikace okruhu zákazníků v dané oblasti



Faktory motivující zákazníka ke koupi



Nákupní zvyklosti zákazníka (časové intervaly)

Úkolem definice je odhadnout budoucí vývoj poptávky. Pro odhad počtu zákazníků se
mohou použít nejrůznější seznamy (průmyslových svazů, statistických úřadů, obchodních
komor, veletržní katalogy). Dále se odhaduje průměrný počet nákupů určitého zákazníka
neboli roční růst. [2]
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V rámci této kapitoly je také dobré zkusit si odpovědět na otázky:


„Proč si zákazníci vůbec budou náš produkt kupovat



Proč si produkt budou kupovat právě od nás, a nikoliv od naší konkurence“ [5, s. 52]

3.1.6 Analýza konkurence
Cílem této kapitoly je definování konkurenčních poměrů a ostatních důležitých vlivů
na možnosti odbytu výrobku. K tomu patří poznání zavedených postupů konkurence, a
především jejích silných a slabých stránek. Metoda, kterou je možné k tomu využít, se nazývá
bench-marking. Základem této metody je zkoumání pozice konkurentů, především ale
stanovuje pozici a přednosti vlastní společnosti oproti konkurenci. Nejprve je nutné
prozkoumání všech možných konkurentů. V dalším kroku se podrobněji cílí na konkurenty,
kteří stojí vůči společnosti v konkurenčním vztahu a u kterých je nutné sledovat především
kvalitu servisu, dodací lhůty, odbytové cesty, objemy prodeje a image produktů.
Získané informace o konkurenci se mohou vyhodnocovat formou matice. Ta slouží
jako podklad pro určení vlastních předností a slabin. Díky tomu je posléze možné stanovit
postavení vlastní společnosti mezi konkurencí. Požadované podrobnější informace o
konkurenci lze dohledat v letácích, prospektech, tisku nebo v informačních brožurkách. [2]

3.1.7 Potenciální dodavatelé
Účelem kapitoly potenciální dodavatelé je posouzení a vybrání správného dodavatele,
jako poskytovatele všeho, co je třeba zajistit externě pro fungování podnikatelské činnosti.
Například se jedná o materiál, zboží, služby a komponenty výrobních prostředků.
Výběr vhodného dodavatele a podložení spolupráce nejrůznějšími smlouvami spolu
s dobrými vzájemnými vztahy neznamená, že je tato oblast zcela vyřešená. Právě naopak, i
nadále je nutné zabývat se sledováním dodavatelů, hlavně jejich reakcí vůči konkurenčním
tlakům v oboru. Z tohoto důvodu je žádoucí pravidelné a otevřené hodnocení dodavatelů na
základě stanovených kritérií. Pro nenadálé krizové situace je dobré mít v záloze plán na
využití jiných záložních dodavatelů. [4]
Kromě výše uvedeného je potřeba při zakládání společnosti dále vybrat dodavatele
doplňkových služeb.


banka (náklady na vedení účtu, elektronické bankovnictví, bezplatné
poradenství, renomé banky, její zaměření, podnikatelský úvěr)



daňový či účetní poradce, finanční auditor, makléř
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pronajímatel prostorů pro podnikání



zásilková a dopravní služba [4]

3.1.8 SWOT analýza
Jedná se o jednoduchý a zároveň nejpoužívanější nástroj pro analýzu podnikatelského
záměru. Zaměřuje se zejména na klíčové faktory, které ovlivňují strategické postavení
společnosti. Porovnává vnitřní zdroje a stejně tak i schopnosti společnosti reagovat na změny
v okolí. [2]
„Fakta SWOT analýzy se doporučují pro přehlednost zpracovat formou tabulky,
rozdělené na čtyři kvadranty:


S (Strengths) – silné stránky společnosti,



W (Weaknesses) – slabiny společnosti,



O (Opportunities) – příležitosti,



T (Threats) – hrozby.“ [6, s. 136]

Mezi interní faktory, které ovlivňují společnost a zároveň je možné je kontrolovat,
patří silné a slabé stránky. Do silných stránek se řadí například kvalitní servis, zkušený
management nebo kvalifikovaná pracovní síla. Slabou stránkou může být naopak cenová
politika, nedostatek zkušeností v oblasti marketingu nebo kapitálová síla.
Vlivy, které není možnost ovlivnit, jsou výsledkem externí analýzy. Jedná se o
příležitosti a hrozby. Příležitosti se posuzují podle atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu.
Hrozby se naopak posuzují podle závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. [5]

3.1.9 Růstové cíle
Požadovaný stav, pro jehož dosažení je potřebné určité časové období, nejlépe
vyjadřuje pojem cíl. Stanovení kvalitních cílů je bráno jako základní kámen úspěchu
společnosti. Nejdříve je nutné stanovit vizi, která udává představu o dlouhodobém směřování
společnosti a také o tom kam se chce posunout. Od vize se potom odvodí cíle společnosti.
Pro stanovení cílů se používá metoda SMART, která udává potřebné parametry pro
následné splnění cíle.
Podle metody SMART jsou cíle:


„specific – specifické, přesně popsané



measurable – měřitelné



achievable – atraktivní, akceptovatelné
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realistic - reálné



timed – termínované“ [5, s. 18]

3.1.10 Ceny a cenová strategie
Další velmi důležitou součástí marketingu jsou ceny a cenová strategie. Cena
vyjadřuje hodnotu produktu pro zákazníka. Je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících
poptávku.
Rozhodování v oblasti cen závisí na cílech a celkové strategii společnosti. Rozlišují se
základní dvě varianty cenové politiky. Politika vysokých cen, která se snaží zvyšovat zisk
prostřednictvím vyšších cen, předpokládá vysokou kvalitu. Společnost se tak orientuje na
náročné spotřebitele. Politika nízkých cen, která se zaměřuje na masový prodej relativně
levnějšího zboží, zvyšuje zisk růstem objemu prodeje. Směřuje tím společnost na méně
náročného a chudšího spotřebitele. [7]
Pro stanovení ceny produktu se rozlišují následující základní metody tvorby cen:


„metoda vycházející z poptávky



metoda vycházející z cen konkurence



metoda založená na nákladech“ [7, s. 128]

Základem poptávkově orientované ceny je zákazníkem vnímaná hodnota výrobku. Pro
úspěšné použití této metody je nutné přesné zjištění názoru kupujícího na hodnotu nabízeného
produktu. Konkurenčně orientovaná cena se zaměřuje na úroveň cen konkurence. Principem
je zjistit průměr konkurenčních cen, vyhodnotit přednosti a slabiny vlastního produktu
společnosti a na závěr stanovit cenu buď nad, nebo pod konkurenční průměr. Podkladem pro
poslední metodu, nákladovou cenu, je kalkulace úplných nákladů na výrobu produktu. K nim
je posléze přičtena požadovaná zisková přirážka. [7]

3.1.11 Distribuce
Mezi nástroje marketingu patří také distribuce. Představuje především přesun produktu
z místa jeho vzniku (od výrobce) na místo prodeje (k zákazníkovi). To znamená:


„na požadované místo,



v požadovaném čase,



v požadovaném množství a kvalitě.“ [7, s. 213]

Pro správnou organizaci prodeje je nutné prostřednictvím distribuční politiky zvolit
vhodnou distribuční cestu, která se dále dělí na přímou a nepřímou.
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[2]

U přímé distribuční

cesty jde o bezprostřední jednání a kontakt mezi výrobcem (dodavatelem) a spotřebitelem
(uživatelem). Pokud se mezi výrobcem a spotřebitelem objeví jeden nebo více distribučních
mezičlánků, jedná se distribuční cestu nepřímou. [7]

3.1.12 Propagace
Propagace je poslední nástroj marketingu. Zároveň se ale bere jako jeho nejviditelnější
složka. Pojem propagace vyjadřuje systém komunikačních metod a prostředků, kterými se
společnost snaží ovlivnit nákupní chování zákazníků. Napomáhá tedy společnosti upozornit
na svoji nabídku, k čemuž patří popsání jejích vlastností, kvality nebo odlišnosti od
konkurence, ale také její ceny. [2]
Správně zvolená propagační politika pomáhá společnosti plnit ekonomické cíle
(stimulování poptávky k samotnému nákupu), informační cíle (poskytování informací o
existenci produktu a jeho vlastnostech, kvalitě a využití) a emocionální cíle (vytvoření
pozitivního postoje a preferencí k produktu u spotřebitelů).

[5]

K plnění těchto cílů lze využít

následující složky komunikačního mixu. Jedná se o:


„reklamu,



podporu prodeje,



public relations (vztahy s veřejností),



osobní prodej,



přímý marketing.“ [5, s. 26]

Reklama je placená neosobní forma propagace zprostředkovaná skrz média. Nejčastěji
jde o televizi, rozhlas, tisk, billboardy nebo letáky. [2]
Podpora prodeje se realizuje až u samotných spotřebitelů. Jednotlivé formy podpory
prodeje jsou například bonusy (cenové zvýhodnění), kupóny, zdarma poskytnuté vzorky,
věrnostní programy nebo spotřebitelské soutěže. [5]
Public relations vyjadřují vztahy nejenom ke spotřebitelům, ale i ke všem tržním
subjektům a zájmovým skupinám společnosti (široká veřejnost, média, státní orgány a
zaměstnanci společnosti). Účelem public relations je zlepšení image a obrazu společnosti
v očích veřejnosti. Pomáhají tak nepřímo podporovat poptávku po produktech. Může se jednat
o charitativní dary, sponzoring, tiskové konference, výroční zprávy nebo vydávání časopisů. [5]
U osobního prodeje se jedná o nejefektivnější a zároveň finančně nejnáročnější formu
propagace. Jedná se o získávání zákazníka formou přímého dialogu. Prodejce tak může lépe
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sledovat reakce spotřebitele a okamžitě se přizpůsobovat jeho potřebám. Do osobního prodeje
se řadí obchodní setkání, veletrhy, výstavy nebo poradenství při prodeji. [5]
Přímý marketing se využívá k bezprostřednímu poskytnutí informací a následnému
získání přímých odpovědí od zákazníků. Pomáhají mu v tom především e-mail, poštovní
zásilky a telefon. [5]
Dále je možné využít k propagaci, v současné době možná nejpoužívanější, on-line
komunikaci. Jedná se zejména o webové stránky a sociální média (sociální sítě).

3.1.13 Zaměstnanci
Tato kapitola detailněji popisuje organizační strukturu společnosti. Uvádí se zde, kolik
zaměstnanců bude společnost mít a jejich potřebná kvalifikace. U varianty podnikatelského
plánu pro vnitřní potřebu je nutné věnovat pozornost propojení vize a pracovních pozic tak,
aby zde našli jednotliví zaměstnanci svoje uplatnění. [5]
Pracovní náplň zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích se uvádí podle
následujícího popisu, který obsahuje:


popis a náplň pracovní pozice,



odborné požadavky (kvalifikace, zkušenosti, certifikace),



organizační začlenění pracovní pozice,



kompetence (odborné, delegované pravomoci),



popřípadě mzdy (potřebné pro cash flow). [5]

3.1.14 Finanční plán
Finanční plán představuje završení tvorby podnikatelského plánu. Jeho hlavním
úkolem je promítnout podnikatelský záměr do peněžních toků. [4]
Finanční plán se skládá především z výstupů, které jsou tvořeny plánem nákladů,
plánem výnosů, plánem peněžních toků, plánovaným výkazem zisku a ztrát, plánovanou
rozvahou, finanční analýzou, výpočtem bodu zvratu, hodnocením efektivnosti investic a
plánem financování. [5]
Rozbor jednotlivých pojmů potřebných pro tvorbu výstupů finančního plánu:


náklady – vyjadřují v penězích spotřebu výrobních prostředků



výnosy – vyjadřují v penězích za určité období výsledek podnikání



výdaje – jsou tvořeny úbytkem peněžních prostředků společnosti; neznamenají
automaticky tvorbu hodnoty
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příjmy – představují skutečně získané peněžní částky za prodané výrobky nebo služby [5]



plán peněžních toků (cash flow) – udává podrobněji očekávané příjmy a výdaje
související s činností společnosti; v počáteční fázi podnikání by měl být v závislosti na
kapitálovou náročnost zpracován podrobněji, dále stačí roční údaje



výkaz zisků a ztrát – úkolem tohoto výkazu je vyčíslit „výnosy, náklady a
hospodářský výsledek v jednotlivých letech;“

[5, s. 30]

podává informace o tom, zda

bude výše zisku společnosti dostatečná k hrazení plánovaných splátek úvěru i
ostatních závazků


bod zvratu – pomáhá zjistit množství produkce, které společnosti zaručí, že nebude ve
ztrátě; to znamená množství, kde se náklady a tržby rovnají [5]

3.1.15 Analýza rizik
Riziko na jedné straně představuje naději na dosáhnutí velmi dobrých hospodářských
výsledků, ale na druhé straně je doprovázeno nebezpečím podnikatelského neúspěchu. Ten
vede ke ztrátám, které mohou mít tak závažný rozsah, že způsobí úpadek společnosti. [8]
Rizika se dělí například na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika projektu jsou identifikována
v rámci SWOT analýzy jako slabé stránky projektu. Jedná se o rizika, jež jsou ovlivnitelná.
Vnější rizika projektu jsou identifikována jako hrozby projektu. Je důležité si tato rizika
uvědomit, jelikož se nedají předem příliš ovlivnit (např. právní prostředí, konkurence
vyvíjející podobný produkt apod.). [5]
Pomocí analýzy rizik se zavádí dva pohledy na podnikatelský plán. Je to nastínění
pravděpodobnosti rizikové situace a dále příprava opatření, která se realizují v případě
skutečného výskytu rizikové situace. [5]
Analýza rizik se provádí expertním hodnocením nebo analýzou citlivosti. Expertní
hodnocení je odborný odhad významnosti faktorů rizika v ohledu na plánované cíle
společnosti. Faktory rizika se zde posuzují podle pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity
vlivu. Analýza citlivosti se používá ke zjištění citlivosti hospodářského výsledku na faktory,
které ho ovlivňují. [5]
Po identifikaci jednotlivých rizik je nutné také navrhnout opatření ke snížení jejich
dopadu. K minimalizaci rizik je možné použít diverzifikaci, dělení rizika, transfer rizika na
jiné subjekty, pojištění nebo etapový přístup k projektu. [5]
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3.1.16 Přílohy
Do přílohy se

zařazují

informativní

materiály,

které

do

textu

samotného

podnikatelského plánu nelze začlenit. V textu musí být odkazy na jednotlivé přílohy. [4]
Je možné sem zařadit například životopisy klíčových osobností, výpis z obchodního
rejstříku, obrázky výrobků a prospekty, technické výkresy, důležité smlouvy. [5]
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PRAKTICKÁ ČÁST

4 Podnikatelský plán
Zřízení dceřiné společnosti ESLABu

Název společnosti: ESLAB – Český Krumlov
Sídlo: U Poráků 511, Český Krumlov
Zakladatelé společnosti: Ing. František Babka, Ing. Petr Neuvirt
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Podnikatelský plán zpracovávaný v rámci následující praktické části je sestavován
podle struktury stanovené v části teoretické. To mimo jiné znamená, že se jedná o vnitřní
dokument pro potřeby podnikatele.

4.1 Exekutivní souhrn
Podnikatelský plán se zaměřuje na rozvoj společnosti ESLAB. Tato společnost
provozuje svoji činnost v oblasti silničních staveb, konkrétně se specializuje na zkoušení a
rozbor materiálů jednotlivých vrstev vozovky. Tím, že došlo k uzavření velmi lukrativní
spolupráce se společností SWIETELSKY na dostavbu dálnice D3, se její zakladatelé, Ing.
František Babka a Ing. Petr Neuvirt, rozhodli pro založení další provozovny jako nového
podnikatelského subjektu, z důvodu omezené kapacity stávající laboratoře i z důvodu
budoucího vývoje poptávky.
Nově vytvořená společnost ponese název ESLAB – Český Krumlov a bude založena
jako dceřiná společnost stávajícího mateřského podnikatelského subjektu. Základem dceřiné
společnosti bude rovněž laboratoř zaměřená na zkoušky a poradenství v oblasti silničních
staveb.
Hlavním produktem společnosti bude protokol s detailním rozborem výsledků
jednotlivých zkoušek. Spolupráce se společností SWIETELSKY nebude jedinou zakázkou.
Zejména plánovaný rozvoj infrastruktury v okolí by měl zajistit výrazný nárůst poptávky.
Výraznou předností společnosti ESLAB – Český Krumlov by se měla stát distribuce
produktu. Jde o inovativní elektronickou formu distribuce protokolu s výsledky provedených
zkoušek.
Jako hlavní růstové cíle si společnost vytyčila rozšíření spektra prováděných
akreditovaných zkoušek, konkrétně jde o měření vrstev a povrchových vlastností vozovky a
zkoušky integrity pilot. K tomu však bude potřeba investice do nákupu speciálních měřících
přístrojů.
V tabulce 1 je zobrazena počáteční investiční náročnost podnikatelského záměru a
předpokládaný zisk společnosti za první rok své činnosti.
Tabulka 1: Finanční přehled
Celková počáteční finanční náročnost

843 000 Kč

Zisk za první rok činnosti

374 118 Kč
[Zdroj: vlastní zpracování]
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4.2 Představení podnikatelského záměru
Hlavním předmětem tvorby tohoto podnikatelského plánu je plánovaný rozvoj
společnosti ESLAB formou založení další provozovny.
Základem společnosti ESLAB je laboratoř zaměřená na oblast silničních staveb.
Specializuje se zejména na zeminy, kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi a betony. Na
staveništích provádí kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky konstrukčních vrstev nebo částí.
Zpracovává ITT zkoušky (počáteční zkoušky typu) asfaltových směsí, průkazní zkoušky
recyklovaných směsí zpracovávaných za horka i za studena, včetně průkazních zkoušek
nestmelených směsí. Společnost zajišťuje odbornou přípravu pro stavební společnosti,
projektanty a státní správu. Zaměřuje se zejména na oblast technologií provádění staveb,
zkušebnictví včetně kontrolní činnosti na stavbách. Poskytuje nezávislé poradenství v oblasti
přípravy a realizace staveb. Dále zajišťuje komplexní diagnostické činnosti (např. měření
únosnosti a povrchových vlastností vozovek, výpočty a návrhy konstrukcí vozovek). [15]
Společnost ESLAB byla založena v roce 2015 jako společnost s ručením omezeným.
Jejími zakladateli byli Ing. František Babka a Ing. Petr Neuvirt, kteří jsou zároveň stávajícími
jednateli. Dále společnost zaměstnává na určitých pozicích 5 zaměstnanců. Podle finančních
údajů, poskytnutých zakladateli, vystoupaly tržby společnosti za minulý rok na hodnotu
6 500 000 Kč a výše aktiv činila 2 320 000 Kč. Oba zakladatelé mají za sebou shodné
vzdělání absolvované na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze
v oboru obor konstrukce a dopravní stavby. Z předchozích zaměstnání načerpali oba v tomto
oboru nepřeberné množství zkušeností. Ing. František Babka působil například jako jednatel
společnosti TPA (zkušební laboratoř patřící ke koncernu STRABAG). Ing. Petr Neuvirt je
zároveň majitelem další zkušební laboratoře úspěšně působící na Slovensku – viz poznámka
pod čarou.*
ESLAB sídlí v areálu SPŠ Stavební v Českých Budějovicích, kde má pronajatý prostor,
dosud pro fungování laboratoře dostačující. Majetek společnosti tvoří převážně přístroje
potřebné pro měření výše zmíněných materiálů a vrstev, dále pak několik osobních
automobilů, dodávka a počítačová technika.
*

VUIS – CESTY, spol. s r.o., provozuje svoji činnost na Slovensku. Jedná se o výzkumný ústav zaměřený na

silniční stavby. Společnost čítá celkem 9 zaměstnanců, jejichž úkolem je především výzkumná vědecká činnost
v oblasti provádění jednotlivých zkoušek vozovky. Společnost však některé zkoušky sama realizuje. Zejména jde
o náročné speciální zkoušky. Podle dostupných finančních údajů za minulý rok vystoupaly tržby společnosti v
přepočtu na hodnotu 10 000 000 Kč a výše aktiv činila v přepočtu 3 570 000 Kč. [16]
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Společnosti ESLAB se podařilo uzavřít smlouvu se společností SWIETELSKY. Tato
smlouva stanovuje, že laboratoř ESLABu bude pro společnost SWIETELSKY primárně
zajišťovat služby v oboru silničního zkušebnictví. Konkrétně se to týká zakázky: dostavba
dálnice D3 v úseku Borek – Dolní Dvořiště. Tato zakázka je velký úspěch pro společnost
ESLAB. To ovšem sebou přináší některé nezbytné organizační změny. Především je nutné
opatřit potřebné přístroje na zkoušky jednotlivých vrstev vozovky. Spolu s tím se musí
navýšit kapacita zaměstnanců a samozřejmě najít místo kam tyto přístroje umístit, protože
kapacita stávající laboratoře je prostorově omezena. Z tohoto důvodu se zakladatelé
společnosti ESLAB rozhodli pro rozvoj, a to formou založení další provozovny jako dceřiné
společnosti mateřského podnikatelského subjektu. Pro pokrytí počátečních vstupních investic
vloží mateřská společnost vklad formou základního kapitálu. Pro navýšení základního
kapitálu se další zakladatelé – Ing. František Babka a Ing. Petr Neuvirt, fyzické osoby
rozhodli rovněž vložit vklady, a to z vlastních zdrojů.
Dceřiná společnost ponese název ESLAB – Český Krumlov. Název je odvozen podle
místa působnosti nové laboratoře. Lokalitu vybírali zakladatelé podle požadavků nově získané
zakázky z hlediska dostupnosti, ale také z hlediska budoucího vývoje poptávky. Ta by
zejména v tomto okolí měla stoupat, z důvodu plánovaného rozšíření infrastruktury. Pro sídlo
laboratoře byly nejprve vytipovány tři vhodné podnikatelské prostory, ze kterých byl posléze
vybrán nejvhodnější. Jedná se o prostor k pronájmu, jehož cena činí 20 000 Kč za měsíc bez
spotřeby energií, s celkovou výměrou 120 m2. Je umístěný v průmyslovém areálu v Českém
Krumlově konkrétně v ulici U Poráků 511 – viz obr. 1.

Obrázek 1: Mapa polohy laboratoře [17]
35

Společnost bude založená jako obchodní kapitálová společnost podnikající na základě
živnostenského listu. Jako forma kapitálové společnosti byla vybrána opět společnost
s ručením omezeným. Vytvoří se i nová internetová doména: http://www.eslab-ck.cz/.
Logo

dceřiné

společnosti

bude

odvozené

ze

stávajícího

loga

mateřského

podnikatelského subjektu – zdroj autor.

ESLAB – ČK
4.3 Popis produktu
Základem společnosti ESLAB – Český Krumlov bude, stejně jako u její mateřské
společnosti, laboratoř zaměřená na silniční stavby. Konkrétně specializovaná na rozbor zemin,
kameniva, asfaltových pojiv, asfaltových směsí a betonů. Bude se rovněž zabývat ITT
zkouškami (počátečními zkouškami typu) asfaltových směsí, průkazními zkouškami
recyklovaných směsí zpracovávaných za horka i za studena a průkazními zkouškami
nestmelených směsí.

[15]

To vše se doplní pracemi a odběry vzorků přímo na staveništích.

Součástí toho jsou zkoušky hotových vrstev, průzkumné a diagnostické práce. Jako podklady
pro veškeré zkoušky slouží závazné normy a předpisy.
Všechny výše uvedené činnosti laboratoře spojuje hlavní a jediný hmotný produkt
společnosti ESLAB – Český Krumlov. Jedná se o protokol s detailním rozborem výsledků
jednotlivých zkoušek, které byly provedeny na předem požadovaných vrstvách vozovky.
Společnost ESLAB – Český Krumlov bude ale také nabízet nehmotný produkt v podobě
poradenské a konzultační činnosti v oblasti přípravy a realizace silničních staveb. Ta bude
probíhat formou sjednaných schůzek v laboratoři, popřípadě přímo na stavbě. Týká se
zejména stavebních společností, projektantů a státní správy.

4.4 Definice zákazníka
Jeden z nejpodstatnějších bodů podnikatelského plánu je bezpochyby definice
zákazníka. Bez jeho charakteristiky by nemohl být vůbec uveden v účinnost.
Vzhledem k tomu, že infrastruktura v České republice není v nejlepší kondici, je jasné,
že se bude v průběhu dalších let rozšiřovat, nebo při nejmenším opravovat. Důkazem toho je
výše zmíněná získaná zakázka pro ESLAB – Český Krumlov na dostavbu dálnice D3. Díky
tomu není problém charakterizovat reálného zákazníka, protože konkrétně v tomto případě se
jedná o soukromého investora, společnost SWIETELSKY.
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Z výše uvedeného je patrné, že mezi zákazníky společnosti ESLAB – Český Krumlov
budou patřit soukromí investoři (stavební společnosti). Nejedná se však o jedinou skupinu
zákazníků. Podle předchozích zkušeností zakladatelů by měli mezi zákazníky patřit i další
investoři. Například ze státní sféry se jedná o ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a z krajské
sféry půjde především o SÚS (Správu a údržbu silnic), ale také Krajské úřady. Aby mohla
laboratoř provádět zkoušky i pro tuto sféru, musí ještě navíc požádat o akreditaci zkoušek,
popřípadě odbornou způsobilost.

4.5 Analýza konkurence
Před začátkem podnikání je důležité pro každého podnikatele zmapovat konkurenci pro
svoji společnost. Nově vytvořený podnikatelský subjekt ESLAB – Český Krumlov má
výhodu v tom, že svoji konkurenci dobře zná. A to díky své mateřské společnosti, která
úspěšně působí na trhu již čtvrtým rokem.
Analýza konkurence společnosti ESLAB – Český Krumlov se zaměřuje na konkrétní
region, přesněji jižní Čechy. Za konkurenci se považují všechny obdobné laboratoře, které
pracují v oboru silničních staveb. Ty se dále dělí na koncernové laboratoře a na nezávislé
laboratoře.
Nezávislé laboratoře, kterou je i ESLAB – Český Krumlov, jsou situované hlavně na
Moravě. Ve zkoumaném regionu se vůbec nenachází, nejsou tedy předmětem této analýzy.
Naopak se zde nachází koncernové laboratoře, které se představují v následujícím souhrnu.


TPA. Zkušební laboratoř spadající pod koncern STRABAG. Jeden ze zakladatelů
nové společnosti zde dříve působil jako jednatel, jsou mu tudíž známy veškeré poměry
v této společnosti. V České republice působí již 20 let. Mají ale i další pobočky,
které působí v ostatních zemích ve střední Evropě. Díky tomu je výhodou TPA
mezinárodní informační síť. Škála provozovaných činností je téměř identická s těmi,
co provádí ESLAB – Český Krumlov. Stálé sídlo laboratoře je situováno v Českých
Budějovicích.
Sídlo výše zmíněné laboratoře se tedy nachází v tomto regionu. Nicméně dále se zde

mohou vyskytovat tzv. mobilní laboratoře dalších velkých koncernů.


EUROVIA a METROSTAV. Obě stavební společnosti jsou rovněž zhotoviteli
některých úseků dostavby dálnice D3 v regionu. Z tohoto důvodu sem budou
přesouvat svoje mobilní laboratoře. Jejich výhodou je umístění přímo na staveništi.
S tím souvisí výsledky zkoušek v kratším časovém horizontu. Dále je to pak snadnější
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přesun laboratoře podle potřeby stavby. Hlavní nevýhodou je omezený operační
prostor laboratoře. To znamená, že se tam nemohou vměstnat všechny přístroje, které
jsou jinak součástí klasické silniční laboratoře. Právě proto je i spektrum prováděných
zkoušek omezené.

4.6 Potenciální dodavatelé
Výběr vhodného dodavatele veškerých potřebných služeb, materiálů nebo komponentů
výrobních prostředků je dalším důležitým krokem pro každou společnost. Nově vytvořená
společnost ESLAB – Český Krumlov má v tomto ohledu ulehčenou práci, protože většinu
dodavatelů přebírá od své mateřské společnosti. Jedná se především o dodavatele
následujících nástrojů potřebných pro chod laboratoře.
 Dodavatel přístrojů – v České republice momentálně nepůsobí žádná společnost, která
by byla schopna vyrobit a dodat všechny laboratorní přístroje. Z tohoto důvodu je
nutné je objednávat ze zahraničí. V oblasti laboratorních přístrojů se jedná o
společnost Petrotest a veškerý ostatní laboratorní nábytek dodává společnost InfraTest.
Obě zmíněné společnosti jsou německé s dlouholetou tradicí.
 Dodavatel počítačové techniky – počítače jsou nezbytnou součástí laboratoře, protože
slouží k zaznamenávání průběhu jednotlivých zkoušek, a především k vyhodnocování
jejich výsledků. Společnost, která bude dodávat tuto techniku do nové laboratoře je
spolehlivá a osvědčená, hlavně díky spolupráci s mateřským subjektem. Jedná se o
společnost ABACUS, která je jedním z předních dodavatelů počítačové techniky
v regionu.
 Dodavatel softwaru – jedná se především o program zvaný Laymet. To je software,
který se používá na výpočet konstrukcí vozovek. Společnost ESLAB – Český
Krumlov jej bude využívat při návrhu opatření na opravu stávajících vozovek, ale i při
posuzování vlastností vozovek ve výstavbě. Dodavatelem tohoto programu je
Kloknerův ústav, což je výzkumný a zkušební ústav stavebních hmot a konstrukcí.
Tento ústav spadá pod správu ČVUT v Praze.
 Pronajímatel prostoru pro laboratoř – výše zmíněný prostor k pronájmu laboratoře se
nachází v průmyslovém areálu v Českém Krumlově. Jeho zřizovatelem a zároveň tedy
dodavatelem pronájmu je společnost METRA s.r.o.
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 Zřízení účtu – nově vytvořený podnikatelský subjekt si zřídí svůj bankovní účet, stejně
jako jeho mateřský subjekt u Komerční banky. Důvodem je, že banka nabízí výhodné
podmínky pro společnosti podnikající ve stavebnictví.
 Zásilková služba – díky novému způsobu elektronické distribuce produktu, který
zavedla již mateřská společnost, nebude tento způsob distribuce využívat ani ESLAB
– Český Krumlov. Nicméně je možné tuto službu občasně využít například pro
doručení některých vzorků ze stavby do laboratoře. Dodavatelem této služby bude
společnost DHL.

4.7 SWOT analýza
V následující tabulce jsou na základě informací získaných z jednotlivých kapitol
shrnuty silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby do přehledných heslovitých
formulací – viz tabulka 2.
Tabulka 2: SWOT analýza
Silné stránky
-

Slabé stránky

předání know-how mateřské společnosti
nově zřízené pobočce
dobře proškolený a vzdělaný personál
matky zaučí nové pracovníky
kvalitní nové laboratorní přístroje
usnadnění způsobu distribuce produktu
(elektronicky)
přenesení dobrých vztahů s investory
staveb na novou pobočku

-

Příležitosti
-

-

hrozící přetíženost personálu (u větších
zakázek práce o víkendech a svátcích)
nepřesnost měření nebo výsledků
zkoušek (vstupní podklady, klimatické
podmínky, lidský faktor)

Hrozby

rozšíření nabídky počtu prováděných
zkoušek a spektra zakázek
rozšíření pracovní náplně na vývoj a
výzkum v oblasti zkušebnictví u
dopravních staveb
navázání spolupráce a akademickou
oblastí (ČVUT - FSv, VUT)

-

-

pozastavení státních zakázek v oblasti
dopravních staveb
ztráta důvěry (způsobená například
vědomě zfalšovanými údaji o výsledcích
zkoušek)
odchod zaměstnanců ke konkurenci

[Zdroj: vlastní zpracování]
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4.8 Růstové cíle
Pro úspěch společnosti je nutné stanovit kvalitní cíle, kterých chce v budoucnu
dosáhnout. Podkladem pro všechno v tomto ohledu je však podnikatelská vize.
Základní vizí společnosti ESLAB – Český Krumlov je kvalitní provádění zkoušek a
jejich výstupů podle platných ČSN, EN a platných standardů tak, aby silnice a dálnice byly
provedeny kvalitně, a tudíž i se všemi náležitostmi a nedocházelo tak k předčasným
deformacím. Dále by chtěla společnost rozšířit své pole působnosti v podobě rozšíření okruhu
prováděných akreditovaných zkoušek. Pro tuto vizi už je možné stanovit konkrétní cíle.
Zejména se jedná o cíl provádět měření vrstev a povrchových vlastností vozovky. K tomu je
však zapotřebí nákup nového měřicího přístroje do terénu. Konkrétně jde o georadar, jehož
pořizovací náklady činí 1 000 000 Kč. Společnost si ho pořídí v pátém roce od začátku
činnosti. O něco dříve, konkrétně ve třetím roce společnost začne provádět zkoušku integrity
pilot. K tomu je nutné pořídit ultrazvukový přístroj, jehož pořizovací náklady činí 500 000
Kč.
Pro stanovení určitých cílů je však nutné nejprve naplánovat tržby. Součet všech cen
jednotlivých položek uvedených v ceníku společnosti ESLAB – Český Krumlov, včetně
započítaných předběžně odhadnutých cen u položek, které jsou oceněny, jako cena dohodou,
činí 468 000 Kč. Z toho vyplývá průměrná cena 4 000 Kč za položku v ceníku. Laboratoř je
schopná za plného provozu zvládnout 7-8 zkoušek za pracovní den. Samozřejmě zaleží na
rozsahu a obtížnosti jednotlivých zkoušek, ale se stoupající náročností provádění a
vyhodnocování se zvedá také cena. Po přihlédnutí ke všem výše uvedeným kritériím a také na
základě zkušeností z činnosti mateřské společnosti, počítají zakladatelé společnosti ESLAB –
Český Krumlov s tržbami ve výši 6 900 000 Kč v prvním roce činnosti a následným
meziročním přírůstkem tržeb v hodnotě přibližně 300 000 Kč.
Dalším cílem společnosti je dosahování meziročního růstu kumulovaného salda cash
flow. Zároveň také ve sledovaném období 5 let od začátku podnikaní dosáhnout rostoucích
hodnot zisků.
Při postupném plnění těchto cílů chce společnost ESLAB – Český Krumlov stále dbát
na to, že kvalita je daleko důležitější než kvantita.
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4.9 Ceny a cenová strategie
Cena je jedním z velmi důležitých faktorů, které ovlivňují poptávku. Hlavní podklad
pro tvorbu cen za jednotlivé zkoušky a služby společnosti ESLAB – Český Krumlov
představuje ceník mateřského podnikatelského subjektu.
Nový podrobný a zároveň oceněný rozpis jednotlivých zkoušek a služeb společnosti
ESLAB – Český Krumlov je uveden v kapitole Přílohy, umístěné na samotném závěru této
práce – viz přílohy 1 až 9. Jeho struktura je rozdělena na oddíly. Jednotlivé oddíly obsahují
materiály, kterými je postupně tvořena skladba vozovky a na kterých se provádějí dále
rozepsané zkoušky. Velmi důležitým oddílem, který by měl představovat největší procento
z tržeb je oddíl s názvem ITT zkoušky a průkazní zkoušky asfaltových směsí – viz obr. 2.
Klíčovou položkou pro nárůst tržeb je zde zkouška typu směsí s vysokým modulem tuhosti –
VMT za jejíž provedení se účtuje 53 000 Kč. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH.

Obrázek 2: Ceník ITT zkoušek a průkazních zkoušek

[Zdroj: vlastní zpracování]

Jednotlivé položky, v některých případech i celý ceník mohou být upravovány a
přizpůsobovány jednotlivým dohodám s investory. Cenovou strategií společnosti je tedy
navázání dlouhodobé spolupráce s investory, která by byla výhodná pro obě strany. Z tohoto
důvodu bude docházet k úpravám ceníku a snižování cen na základě individuálních dohod
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s investory. Například předmětem výše zmíněné uzavřené dlouhodobé smlouvy se společností
SWIETELSKY je upravený ceník.

4.10 Distribuce
Distribuce představuje především způsob, kterým se dostane konečný produkt
k zákazníkovi. Společnost ESLAB – Český Krumlov bude preferovat zejména přímou
distribuční cestu. Jedná se o elektronickou formu distribuce protokolu s výsledky
provedených zkoušek. Probíhá to tak, že každý zákazník při smluvení zakázky obdrží své
vlastní přihlašovací údaje. V předem stanoveném termínu se potom může přihlásit ke svému
účtu na výše zmíněných internetových stránkách pomocí přihlašovacích údajů, kde se bude
nacházet kompletní protokol s výsledky provedených zkoušek určený ke stažení. Díky tomuto
způsobu distribuce se celý proces doručení protokolu zákazníkovi značně urychlil a
zjednodušil. Je to i výhoda oproti ostatním zkušebním laboratořím, které tento způsob dosud
nezavedli.
Pokud zákazník přímo vyžaduje distribuci v papírové formě, je možné si protokol
vyzvednout v laboratoři. Nebo ve výjimečných případech k tomu bude společnost ESLAB –
Český Krumlov využívat výše zmíněnou zásilkovou službu jako formu nepřímé distribuční
cesty.

4.11 Propagace
Pro většinu společností je dalším důležitým krokem při sestavování podnikatelského
plánu volba vhodného způsobu propagace, který by jim pomohl upozornit na poskytovaný
produkt, popřípadě služby. Samozřejmě rozsah propagace je ovlivněn finančními možnostmi
jednotlivých podnikatelských subjektů. V současnosti se však jeví jako nejlepší možnost
rychlého šíření reklamního sdělení internetová komunikace, u které není nutné investování
větších finančních prostředků. Jedná se především o sociální sítě a blogy.
Základem podnikatelského úspěchu je tedy účinná propagace. Společnost ESLAB –
Český Krumlov se pro svou propagaci rozhodla využívat následující nástroje.
 Tisková reklama. Díky dobrým zkušenostem z předchozí spolupráce s mateřským
podnikatelským subjektem byla pro tuto formu reklamy vybrána společnost D PRINT
sídlící v Českých Budějovicích, která nabízí tiskové služby. Předmětem výroby
reklamních prostředků budou vizitky, katalogy prováděných zkoušek a služeb a polep
služebních automobilů. Vizitky budou umístěny v laboratoři společnosti ESLAB –
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Český Krumlov. Katalogy budou rovněž umístěny v laboratoři určené k volnému
odběru, ale také se stanou nedílnou součástí prezentace společnosti na nejrůznějších
silničních konferencích. Cena tisku a grafického zpracování viz finanční plán.
 Účast na silničních konferencích. Nově vytvořený podnikatelský subjekt bude
představovat a nabízet sortiment prováděných zkoušek a služeb například na
mezinárodní konferenci silničních staveb, která se každoročně koná na Výstavišti
v Českých Budějovicích. K tomu budou sloužit mimo jiné výše zmíněné katalogy.
 Webové stránky. V rámci propagace laboratoře na internetu budou zřízeny webové
stránky na již výše zmíněné doméně http://www.eslab-ck.cz/. Obsahem těchto stránek
budou informace o společnosti. Dále zde bude uveden výčet jednotlivých zkoušek a
služeb, které laboratoř provádí. To všechno bude doplněno ceníkem společnosti.
Součástí úvodní stránky bude odkaz pod názvem Vstup pro zákazníky, kde si po
zadání svých přihlašovacích údajů bude moci každý zákazník vyzvednout svůj
protokol. Web bude propojen s profily společnosti na sociálních sítích.
 Sociální sítě. V současnosti je možné si vybrat z širokého spektra sociálních sítí. Profil
laboratoře by zde měl fungovat jako účinná forma propagace, protože se zde může
nacházet mnoho potenciálních zákazníků. Výhoda tohoto druhu propagace je možnost
bezprostředního bezplatného navázání komunikace se zájemcem o služby společnosti
ESLAB – Český Krumlov. Společnost si pro tyto účely zřídí profil na Facebooku a
Instagramu. Budou sem přidávány nejrůznější aktuální informace z činnosti
laboratoře, ale také fotografie z průběhu zkoušení jednotlivých materiálů a odebírání
vzorků na stavbách.
Odhad počátečních výdajů na výše zmíněné prostředky propagace, dále nutný pro
zpracování finančního plánu, činí 61 000 Kč. Odhad měsíčních nákladů na propagaci, po
zahájení činnosti společnosti, činí částka okolo 1 750 Kč. Ročně to potom znamená částku
21 000 Kč. Dále se počítá s meziročním růstem nákladů na propagaci, který by se měl
pohybovat okolo 2 500 Kč.

4.12 Zaměstnanci
Kapitola zaměstnanci má za úkol blíže specifikovat organizační strukturu společnosti
ESLAB – Český Krumlov. Nejvýše postavení v této struktuře jsou zakladatelé a zároveň
jednatelé společnosti. Náplní jejich práce je především sjednávání nových zakázek. Pro
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správné fungování laboratoře je dále nutné definovat všechny pracovní pozice. Dále se
stanoví náplň práce a potřebná kvalifikace pro zastávání jednotlivých pozic.
Společnost ESLAB – Český Krumlov bude zaměstnávat 1 vedoucího laboratoře, 3
laboranty specialisty a 2 laboranty.
 Vedoucí laboratoře – jeho úkolem bude zejména rozdělovat práci mezi
jednotlivé zaměstnance, řídit činnost laboratoře a evidovat veškeré objednávky.
Požadavkem pro tuto pozici je ukončené vysokoškolské vzdělání nebo
středoškolské vzdělání s maturitou s následnou desetiletou praxí v oboru.
 Laborant specialista – jeho náplní práce bude vyhodnocování a prezentování
výsledků jednotlivých zkoušek v laboratoři, které převezme od laborantů. Dále
potom odebírání vzorků, popřípadě provádění zkoušek přímo na stavbách.
Laboranti specialisté budou rozděleni podle oboru působnosti se zaměřením na
diagnostiku vozovek, zeminy a geotechniku a konstrukční vrstvy vozovek.
Požadavkem pro zastávání této pozice je ukončené vysokoškolské vzdělání nebo
středoškolské vzdělání s maturitou s následnou pětiletou praxí v oboru.
 Laborant – bude provádět jednotlivé zkoušky přímo v laboratoři. Výsledky a
ostatní potřebné údaje potom předloží ke zhodnocení laborantům specialistům.
Podmínkou pro zastávání této pozice je ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou stavebního zaměření.
Odhad nákladů na měsíční mzdy podle výše definovaného počtu zaměstnanců na
jednotlivých pozicích (hrubá mzda brána jako součet měsíčních mezd zaměstnanců na určité
pozici) – viz tabulka 3.
Tabulka 3: Odhad měsíčních nákladů na mzdy
Pracovní pozice
Jednatelé (2)
Vedoucí laboratoře (1)
Laboranti specialisté (3)
Laboranti (2)

Hrubá mzda
(Kč)

Sociální
pojištění
(Kč)

110 000

27 500

9 900

147 400

42 000

10 500

3 780

56 280

105 000

26 250

9 450

140 700

46 000

11 500

4 140

61 640

[Zdroj: vlastní zpracování]
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Zdravotní
pojištění
(Kč)

Superhrubá
mzda
(Kč)

4.13 Finanční plán
Finanční plán je nejvýznamnější kapitola při sestavování podnikatelského plánu. Teprve
až konkrétní číselné hodnoty naznačí, zda je možné daný podnikatelský záměr realizovat a
z dlouhodobého hlediska udržet produkování požadovaného zisku.
Na začátku je nutné stanovit, jaké množství finančních prostředků bude potřeba použít
na zahájení podnikání jako počáteční investici. Dále je zapotřebí rozhodnout, odkud budou
tyto prostředky čerpány. V případě společnosti ESLAB – Český Krumlov většinu počátečních
výdajů pokryje mateřská společnost ESLAB. Nicméně pro snížení finanční zátěže na
mateřskou společnost se bude hledat u položek, u kterých to bude možné jiná forma
financování, například leasing. Ze stejného důvodu se také zakladatelé rozhodli přispět z
vlastních zdrojů na základní kapitál nově vytvořeného podnikatelského subjektu.
Tabulka 4: Počáteční rozvaha
Počáteční rozvaha
Aktiva

(Kč)

Pasiva

(Kč)

Zřizovací výdaje

23 000

Vlastní kapitál

843 000

Živnostenský list

1 000

Zakladatelé FO

343 000

22 000

Vklad mateřské
společnosti

500 000

Celkem pasiva

843 000

Zřízení webových stránek
Dlouhodobý hmotný majetek

660 000

Laboratorní přístroje

424 000

Laboratorní nábytek

83 000

Počítačová technika

55 000

Mobilní telefony

27 000

Kancelářské potřeby

32 000

Tisková reklama

39 000

Dlouhodobý nehmotný
majetek
Software (Laymet)

60 000
60 000

Krátkodobý finanční majetek

100 000

Peníze na účtu společnosti

100 000

Celkem aktiva

843 000

[Zdroj: vlastní zpracování]
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Z tabulky počáteční rozvaha vyplývá, že na zahájení podnikatelské činnosti potřebuje
společnost ESLAB – Český Krumlov finanční prostředky ve výši 843 000 Kč. Zakladatelé
vloží do společnosti 343 000 Kč z vlastních zdrojů. Vklad mateřského podnikatelského
subjektu bude činit 500 000 Kč.
V následující tabulce 5 jsou zpracovány rovnoměrné roční odpisy laboratorních
přístrojů, laboratorního nábytku a softwaru. Zároveň jsou zde uvedeny i odpisy přístrojů,
které budou postupně pořízeny ve třetím a pátém roce podle kapitoly Růstové cíle. Všechny
níže uvedené položky patří do druhé odpisové skupiny a budou tedy odepisovány po dobu
pěti let.
Tabulka 5: Odpisy
Odpisy
Rok

1.

2.

3.

4.

5.

Laboratorní přístroje (Kč)

46 640

94 340

94 340

94 340

94 340

Laboratorní nábytek (Kč)

9 130

18 468

18 468

18 468

18 468

Software (Laymet) (Kč)

6 600

13 350

13 350

13 350

13 350

Ultrazvukový přístroj (Kč)

-

-

55 000

111 250

111 250

Georadar (Kč)

-

-

-

-

110 000

62 370

126 158

181 158

237 408

347 408

Celkem ročně (Kč)

[Zdroj: vlastní zpracování]

Společnost si dále sjedná nákup tří osobních automobilů a jedné dodávky formou
leasingu od hlavního dealera společnosti Volkswagen v Českých Budějovicích. Základní cena
pro financování níže uvedených osobních automobilů činí jednotlivě 704 900 Kč. Z důvodu
sjednání 0 % akontace a doby splácení na 60 měsíců se cena zvedne na 898 260 Kč, včetně
dodatečného započítaní pojištění. Měsíční splátka leasingu jednoho osobního automobilu tak
činí 14 971 Kč. Stejně tak u dodávky, jejíž základní cena pro financování činí 793 242 Kč. Po
sjednání 0 % akontace a doby splácení na 60 měsíců se cena zvedne na 1 026 300 Kč, včetně
dodatečného započítaní pojištění. Měsíční splátka leasingu pro dodávku tak činí 17 105 Kč.
Podrobné zpracování ročních leasingových splátek – viz tabulka 6.

46

Tabulka 6: Leasing
Leasing
Rok

1.

2.

3.

4.

5.

Osobní automobil 1 (Kč)

179 652

179 652

179 652

179 652

179 652

Osobní automobil 2 (Kč)

179 652

179 652

179 652

179 652

179 652

Osobní automobil 3 (Kč)

179 652

179 652

179 652

179 652

179 652

Dodávka (Kč)

205 260

205 260

205 260

205 260

205 260

Celkem ročně (Kč)

744 216

744 216

744 216

744 216

744 216

[Zdroj: vlastní zpracování]

Jako další bod finančního plánu je nutné odhadnout reálný vývoj hospodaření.
Společnost ESLAB – Český Krumlov má výhodu, že může pracovat s reálnými ročními
výkazy své mateřské společnosti. Díky tomu lze tak velice přesně předpovědět vývoj
hospodaření – viz tabulka 7.
Jednotlivé roční tržby jsou v tabulce výkazů a ztrát vyčísleny podle kapitoly Růstové
cíle. Náklady na mzdy jsou ve výše uvedené tabulce uvedeny podle tabulky 3, nájem za
laboratoř je popsán výše v kapitole Představení podnikatelského záměru, náklady na
propagační prostředky jsou vyčísleny v kapitole Propagace, roční náklady na leasing jsou
uvedeny v tabulce 6 a odpisy jsou vypočítány v tabulce 5. Dále záloha na energie pro
laboratoř bude činit měsíčně 6 000 Kč na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem těchto
energií. Z toho vyplývají roční náklady na tuto položku 72 000 Kč.
Náklady na ostatní položky jsou vyčísleny pomocí průměrných měsíčních nákladů,
které mateřská společnost vynaložila na obdobné položky. Jedná se o pohonné hmoty (21 567
Kč – 22 175 Kč), poplatky za telefon a internet (3 167 Kč – 3 658 Kč), kalibrace přístrojů
(3 333 Kč – 3 750 Kč), údržba a opravy přístrojů (2 125 Kč – 2 850 Kč) a účetnictví (5 333
Kč).
Podle výsledku zpracovaného výkazu zisků a ztrát by měla společnost dosahovat
v průběhu prvních 5 let činnosti kladného zisku.
Dále je nezbytně nutné zpracovat plán peněžních toků (cash flow), který podrobněji
vyjadřuje očekávané příjmy a výdaje související s činností společnosti – viz tabulka 8.
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Tabulka 7: Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztát
Rok

1.

2.

3.

4.

5.

(Kč)
Tržby

6 900 000

7 200 000

7 500 000

7 800 000

8 100 000

Výnosy celkem

6 900 000

7 200 000

7 500 000

7 800 000

8 100 000

Mzdy
(včetně odvodů)

4 872 240

4 872 240

4 872 240

4 872 240

4 872 240

Automobily
(leasing na 5 let)

744 216

744 216

744 216

744 216

744 216

258 800

260 900

261 800

263 000

266 100

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

21 000

23 500

26 000

28 500

31 000

Odpisy

62 370

126 158

181 158

237 408

347 408

Poplatky za telefon
a internet

38 000

39 200

40 500

42 100

43 900

Kalibrace přístrojů

40 000

40 000

42 000

42 000

45 000

25 500

27 300

29 100

31 900

34 200

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

6 438 126

6 509 514

6 573 014

6 637 364

6 760 064

461 874

690 486

926 986

1 162 636

1 339 936

87 756

131 192

176 127

220 901

254 588

374 118

559 294

750 859

941 735

1 085 348

Automobily –
pohonné hmoty
Nájem, laboratoř
Záloha za energie,
laboratoř
Propagační
prostředky

Údržba + opravy
přístrojů
Účetnictví
Celkové náklady
Zisk/ztráta před
zdaněním
Daň 19 %
Zisk/ztráta po
zdanění

[Zdroj: vlastní zpracování]
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Tabulka 8: Cash flow
Cash flow
Fáze
zřízení

1.

2.

3.

4.

5.

Finanční
zdroje

843 000

0

0

0

0

0

Vlastní kapitál

843 000

0

0

0

0

0

Tržby

0

6 900 000

7 200 000

7 500 000

7 800 000

8 100 000

Příjmy
celkem

843 000

6 900 000

7 200 000

7 500 000

7 800 000

8 100 000

743 000

0

0

500 000

0

1 000 000

0

6 438 126

6 509 514

6 573 014

6 637 364

6 760 064

0

87 756

131 192

176 127

220 901

254 588

Výdaje
celkem

743 000

6 525 882

6 640 706

7 249 141

6 858 265

8 014 652

Saldo
Cash flow

100 000

374 118

559 294

250 859

941 735

85 348

Kumulované
Cash flow

100 000

474 118

1 033 412

1 284 271

2 226 006

2 311 354

Rok
Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)
Celkové
vstupní/
investiční
výdaje
Celkové
provozní
náklady
Daň ze zisku

[Zdroj: vlastní zpracování]

Výsledek výše uvedeného plánu peněžních toků (kumulované Cash flow) udává, že by
společnost ESLAB – Český Krumlov měla dosahovat kladných hodnot ve všech obdobích.
Posledním finančním ukazatelem, který stanoví minimální požadované tržby potřebné
k pokrytí celkových nákladů je bod zvratu – viz tabulka 9. Zaručí, že se společnost neocitne
ve ztrátě. Při výpočtu bodu zvratu v této práci bude využit následující adekvátní vzorec pro
použití při heterogenní produkci.
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Vzorec:
𝐵𝑍 =


BZ je bod zvratu



FN jsou celkové fixní náklady



VN jsou celkové variabilní náklady



T jsou celkové tržby

𝐹𝑁
𝑉𝑁
1− 𝑇

Tabulka 9: Bod zvratu
Bod zvratu
Rok

1.

2.

3.

4.

5.

6 438 126

6 509 514

6 573 014

6 637 364

6 760 064

Variabilní náklady
celkem (Kč)

0

0

0

0

0

Tržby celkem (Kč)

6 900 000

7 200 000

7 500 000

7 800 000

8 100 000

Variabilní
náklady/tržby

0

0

0

0

0

1 - Variabilní náklady/
tržby

1

1

1

1

1

6 438 126

6 509 514

6 573 014

6 637 364

6 760 064

Fixní náklady celkem
(Kč)

Bod zvratu (Kč)

[Zdroj: vlastní zpracování]

Z výše uvedené tabulky 7 výkaz zisků a ztrát je patrné, že se při výpočtu nákladů u
společnosti ESLAB – Český Krumlov neuvažuje s variabilními náklady. Důvodem je
nepřizpůsobování nákladů silniční laboratoře produkci. Například nenakupuje podle ní žádný
materiál. K minimálnímu navýšení nákladů dochází při navýšení tržeb pouze u položek
pohonné hmoty, marketing, poplatky za telefon a internet, kalibrace a údržba přístrojů.
Navýšení je ale vzhledem k tržbám zanedbatelné. Z toho důvodu se tyto náklady mohou
považovat, při dalších výpočtech, za fixní.
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Ve výpočtu bodu zvratu tedy nefigurují variabilní náklady. Z toho vyplývá, že
minimální hodnota tržeb, kterých musí laboratoř dosáhnout k pokrytí celkových nákladů, se
rovná nákladům fixním.

4.14 Analýza rizik
Aplikace podnikatelského plánu do praxe je vždy vystavena nebezpečí výskytu rizik,
která ve výsledku mohou ovlivnit jeho úspěšnost. Proto je nutné včasné identifikování,
analyzování a navržení vhodného protiopatření ke snížení dopadu jednotlivých rizik.
Rizika, kterým je vystaven podnikatelský záměr, jež je předmětem této práce, byla
definována výše ve SWOT analýze jako slabé stránky a hrozby projektu. V této kapitole
budou následně zařazena do tabulky a spolu s nimi rovnou vhodně zvolená protiopatření – viz
tabulka 10.
Tabulka 10: Rizika a protiopatření
Riziko

Protiopatření

hrozící přetíženost personálu
(u větších zakázek práce o víkendech
a svátcích)

-

dostatečná kapacita zaměstnanců

-

důraz na vhodné rozvržení práce

nepřesnost měření nebo výsledků
zkoušek (vstupní podklady, klimatické
podmínky, lidský faktor)

-

nutná pravidelná kalibrace přístrojů

-

monitorování klimatických podmínek

-

dostatečná kvalifikace a pravidelná
kontrola zaměstnanců

pozastavení státních zakázek v oblasti
dopravních staveb

-

analyzování

-

monitorování situace

-

ztráta důvěry (způsobená například
vědomě zfalšovanými údaji o
výsledcích zkoušek)

-

neustálé kontrolování výsledků
jednotlivých zkoušek v porovnání
s příslušnými normami

-

odchod zaměstnanců ke konkurenci

-

adekvátní platové podmínky

-

možnost zvláštních odměn

-

podpora vzdělávání zaměstnanců

-

kvalitní výběrové řízení

-

-

-

-

výběr nevhodného zaměstnance

[Zdroj: vlastní zpracování]
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Závěr
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského plánu pro rozvoj
společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Pro vymezení
základních pojmů a sestavení vhodné struktury podnikatelského plánu, v teoretické části
práce, byly využity vybrané definice z legislativy a dále také podrobně uváděné informace z
odborné literatury. Ke zjištění stavu podnikatelského prostředí v České republice posloužila
jako hlavní podklad Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře, kterou
každoročně vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Pro následnou praktickou část, která představuje již samotnou tvorbu podnikatelského
plánu, byla hned v úvodu sestavena titulní strana s obsahem základních identifikačních údajů.
První kapitola Představení podnikatelského záměru obsahuje hlavní myšlenku a důvod
sestavování podnikatelského plánu, předmět podnikaní nově zřízené společnosti a popis
vybrané lokality pro podnikání. Dále pak právní formu a krátkou historii mateřského
podnikatelského subjektu. Dalším důležitým krokem byl popis produktů nově zřízené dceřiné
společnosti. Následovalo sestavování kapitol Definice zákazníka a Analýza konkurence, která
vymezila konkurenční podnikatelské subjekty. V rámci kapitoly Potenciální dodavatelé, byly
vybrány vodné společnosti pro navázání spolupráce. Provedená SWOT analýza poukázala na
to, že převažují silné stránky a příležitosti. Dalším nezbytným krokem bylo popsání vize
společnosti. Pro tento účel posloužila kapitola Růstové cíle, která obsahuje konkrétní cíle a
také plán tržeb. Další na řadě bylo sestavování zbývajících kapitol, týkajících se marketingu.
Konkrétně se jednalo o Ceny a cenovou strategii (včetně kap. Přílohy), Distribuci a
Propagaci. V kapitole Zaměstnanci byl definován konkrétní počet potřebných pracovníků a
požadavky na jednotlivé pracovní pozice. Následovala velmi důležitá kapitola Finanční plán,
která vyjádřila dosud sestavovaný podnikatelský plán formou konkrétních čísel. Tato kapitola
ukázala, že zřízený podnikatelský subjekt je schopen generovat zisk a dosahovat kladných
peněžních toků. Podnikatelský plán končí definováním rizik a navržením vhodných
protiopatření v kapitole Analýza rizik. Na závěr je sestavena ještě kapitola Exekutivní souhrn,
která je následně umístěna za titulní stranu. Obsahuje zhuštěný souhrn podstatných údajů,
které jsou na následujících stránkách rozpracovány detailněji.
Výsledkem sestavení přesně strukturovaného podnikatelského plánu je prokázání
životaschopnosti původní myšlenky, zřízení dceřiné společnosti. Na základě výsledků analýz,
které poukazují na dobrý finanční vývoj, by se mohl tento plán stát do budoucna reálným
podkladem pro zakladatele mateřské společnosti při plánování jejího rozvoje.
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Příloha 1: Ceník zkoušek asfaltových pojiv

[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]
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Příloha 8: Ceník průzkumných a diagnostických prací

[Zdroj: vlastní zpracování]
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[Zdroj: vlastní zpracování]

62

