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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti, 

zabývající se prodejem a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Bakalářská práce se skládá 

ze dvou částí. První, teoretická část, definuje podnikání a základní rozdíly podnikání fyzické a 

právnické osoby. Dále obsahuje základní informace a teoretické postupy, potřebné 

pro sestavení podnikatelského plánu. Druhá, praktická část, obsahuje samotný podnikatelský 

plán společnosti Klimax. Účelem podnikatelského plánu je sestavení strategie prosperující 

společnosti, která se bude dále rozvíjet. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the composition of a business plan for an already existing 

company, which sells and assembles airconditioning systems. The bachelor thesis consists of 

two parts. The first, theoretical part defines entrepreneurship and basic differences between 

conducting business for natural and legal persons. Furthermore, it contains basic information 

and theoretical methods for the composition of a business plan. The second, practical part 

contains the business plan of the Klimax company. The objective of this business plan is to 

create a strategy for a prosperous company, which would develop further. 
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2 Úvod  

Tématem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti 

Miroslav Novák-KLIMAX. Společnost se zabývá dodávkou, montáží a servisními pracemi 

vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. Firma Klimax poskytuje veškeré práce, od 

vypracování projektu po realizaci vzduchotechniky a klimatizace. Hlavním cílem této práce je 

sestavení podnikatelského plánu, který má jasně definovat jednotlivé cíle sloužící k rozvoji 

společnosti. Momentálně se jedná o mikro společnost s malým počtem zaměstnanců, který má 

omezené možnosti, co se týče akceptace zakázek. Hlavní vizí je vybudovat podnik, který bude 

schopen plnit větší počet zakázek, mít více zaměstnanců, a především kladný hospodářský 

výsledek. 

Teoretická část práce obsahuje základní popis, pravidla a informace týkající se 

podnikání fyzických a právnických osob. Jedním z cílů podnikatelského plánu je založení 

společnosti s ručením omezeným. Práce dále obsahuje základní informace a teoretické 

poznatky, potřebné pro sestavení podnikatelského plánu.  

Druhá, praktická část, obsahuje samotný podnikatelský plán. Hlavní problematikou, jež 

se tato bakalářská práce zabývá, je sestavit takový podnikatelský plán, který bude moci být 

předložen jak potencionálnímu investorovi, pro získání finanční podpory na rozšíření 

podnikání, tak majiteli jako vodítko pro rozvoj společnosti a naplnění stanovených cílů. 
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3 Teoretická část  

Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly. První kapitola obsahuje definici podnikání. 

Následně se zaměřuje na rozdíly mezi podnikáním fyzické a právnické osoby. Druhá, hlavní 

část, pak obecně definuje strukturu podnikatelského plánu. Po prostudování teoretické části, by 

měl být podnikatel schopen sestavit podnikatelský plán. 

3.1 Podnikání 

V následujících kapitolách teoretické části se budu zabývat definicí pojmu podnikání. Následně 

popíšu základní informace týkající se podnikání fyzických a právnických osob. 

3.1.1 Definice pojmů 

Ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje o budoucím zaměstnání, může v zásadě přemýšlet pouze 

nad dvěma možnostmi. První možností je být zaměstnancem, druhou možností je založit vlastní 

firmu a podnikat. Podnikání vyžaduje nejen odvahu a odhodlání, ale především jasnou vizi, jak 

bude podnikatel svou jedinečnou myšlenku či nápad realizovat. Před samotným založením 

firmy by si začínající podnikatel měl zodpovědět pár základních otázek, které v budoucnu 

mohou tvořit základ jeho úspěchu. Jsou to například: 

• Vybral jsem nejlepší nápad? Bude se můj nápad líbit potencionálním zákazníkům? Mám 

jasno v tom, za co budou zákazníci platit? Mám plán realizace? 

• Jaké jsou moje znalosti, zkušenosti a dovednosti? V čem jsem dobrý? 

• Co od podnikání očekávám? Proč se do něj pouštím? Jaké jsou moje cíle? (3) 

Jak bych tedy obecně definovala pojem podnikatel a podnikání? „Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (7, § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník) Rozhodnutí o založení vlastní firmy může mít mnoho důvodů, počínaje vlastní 

seberealizací přes uspokojení potřeb až po maximalizaci zisku. (5) 

„Podnikatelem podle obchodního zákoníku je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
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c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu.“ (8, § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) 

Základními předpoklady každého podnikatele je podnikavost, úspěch a motivace. 

Podnikavost je základní lidská vlastnost vyjadřující předpoklad člověka k podnikání. Impulsem 

pro chuť podnikat je ale především úspěch. Jedná se o očekávané dosažení předem plánovaného 

cíle, které v podnikateli vyvolává potřebu dosáhnout úspěchů nových. Výrazným faktorem, jež 

taktéž ovlivňuje podnikání je motivace. Motivace je tzv. hnacím motorem vůle zvítězit a 

dosáhnou stanovených cílů. V případě, že podnikatel nemá motivaci, nepomůžou mu znalosti 

ani finanční zdroje. (5)  

Dalšími charakteristickými rysy podnikatele jsou například iniciativa, schopnost 

podstoupit rizika, sebedůvěra a vytrvalost. Podnikatel by měl být proaktivní, kreativní a 

především pozitivní. Podnikatelská činnost je jednoznačně spjata s neustálým rizikem. 

Podnikatel by tedy neměl být člověk, jenž nechce přijímat odpovědnost, je nejistý při 

rozhodování, své rozhodovací pravomoci by raději přenášel na podřízené a důležitým 

rozhodnutím se vyhýbá, či je odkládá. Podnikatel by měl umět zhodnotit rizika, neustupovat 

před možnými překážkami či dílčími neúspěchy. (2) 

3.1.2 Právní formy podnikatelské činnosti 

Nejprve je nutné definovat pojem podnikatelský subjekt. Podnikatelským subjektem se rozumí 

jakýkoliv subjekt, jež přeměňuje vstupy na výstupy. Obecně se jedná o ekonomickou a právní 

samostatnou jednotku, jejímž účelem je podnikání. Z právního hlediska k podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které podnikateli slouží k provozování podnikatelského 

subjektu. (5) 

Již v úvodu se podnikatel musí rozhodnout, jaký typ právní formy podnikatelského 

subjektu založí. Volba právní formy samozřejmě není nevratná. Nutno ale počítat s tím, že 

transformace právní formy může být nákladná a může přinášet komplikace. Obchodní zákoník 

připouští mnoho právních forem podnikatelských subjektů, přičemž v této práci se zaměřím 

především na podnikání fyzické a právnické osoby. (2) 
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3.1.2.1 Podnikání fyzické osoby 

Podnikání fyzické osoby je podnikání jednotlivce, který vystupuje pod vlastním jménem a na 

vlastní zodpovědnost. (2)  Tato forma podnikání je vhodná především pro začínající podnikatele 

nebo pro ty, kteří v podnikání nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. V souvislosti s podnikáním 

fyzické osoby se můžeme setkat s pojmem OSVČ, tzn. osoba samostatně výdělečně činná. 

Tento termín se používá zpravidla v českých zákonech, týkajících se daně z příjmu, sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. Při založení živnosti není potřeba skládat žádný kapitál, 

ale za závazky z podnikání podnikatel ručí celým svým majetkem. U fyzické osoby stačí vedení 

daňové evidence. Fyzická osoba, která chce vykonávat podnikatelskou činnost musí získat 

živnostenské nebo jiné oprávnění. Všeobecné podmínky, jež podnikatel musí pro získání výše 

uvedeného oprávnění splňovat jsou například plnoletost, způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost či odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost. (5) Fyzické osoby se zapisují 

do obchodního rejstříku na vlastní žádost nebo povinně. Povinnost zaspání do obchodního 

rejstříku určují podmínky stanovené v obchodním zákoníku.1 (2) 

3.1.2.2 Podnikání právnických osob 

Podnikatel musí počítat s tím, že založení právnického subjektu je administrativně náročnější 

než založení fyzické osoby. Obchodní zákoník definuje tři typy právnických osob. Každý typ 

právnické osoby musí být povinně zapsán v obchodním rejstříku. Jedná se o osobní společnosti, 

kapitálové společnosti a družstva. U osobní společnosti se předpokládá osobní účast 

podnikatele na řízení společnosti, při založení nevytváří základní kapitál, ale společníci ručí 

neomezeně za závazky společnosti. Jedná se například o veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) 

a komanditní společnosti (k.s.). Oproti tomu zakladatelé kapitálové společnosti mají povinnost 

složit základní kapitál a jejich ručení za závazky společnosti jsou omezené nebo žádné. 

Kapitálová společnost může být společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová 

společnost (a.s.). (5) 

V následujícím textu se budu zabývat pouze společností s ručením omezeným. Při 

založení této právní formy je nutné v bance složit základní kapitál, přičemž minimální výše již 

nečiní 200 000 Kč, ale od 1.1.2014 pouze 1 Kč. Pro nově zakládanou společnost je nutné mít 

sídlo společnosti. Při zřizování sídla je nutné získání souhlasu vlastníka nemovitosti. Nová 

                                                 

1„Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o 

daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní 

období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.“ (9, § 34 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) 
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společnost také potřebuje neklamavý a nezaměnitelný název, který bude obsahovat dovětek 

s.r.o., spol. s.r.o. nebo společnost s ručením omezeným. Název firmy se musí kompletně 

odlišovat od ostatních názvů, změna sídla, dovětek či velikosti písmen nestačí. Statutárním 

orgánem jsou jednatelé. Osoba, jenž má být statutárním orgánem musí prokazovat bezúhonnost, 

společník bezúhonný být nemusí. (10) 

3.2  Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní 

okolnosti, související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, 

důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení 

těchto cílů.“ (1, str. 14) 

Ve chvíli, kdy se podnikatel rozhodne realizovat své podnikatelské nápady, je nutné, aby 

je byl schopen prezentovat v písemné podobě a následně s nimi seznámil investora, banku, 

obchodní partnery, popř. společníky. Hlavní úkol, který se podnikatel snaží pomocí 

podnikatelského plánu zjistit, je ověřit si reálnost a životaschopnost jeho podnikatelského 

nápadu. Další z důvodů, proč je dobré, aby podnikatel sestavil podnikatelský plán, je zjistit 

přibližnou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. 

Sestavení podnikatelského plánu je podnikateli přínosné především proto, že si ujasní, jaké 

kroky musí učinit v jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet 

svoje služby, popř. produkt, jak silná je konkurence, jakým způsobem se odliší od konkurence, 

kolik bude potřebovat zaměstnanců, zda bude mít dostatečné výrobní kapacity i v případě 

rostoucí poptávky. Mimo jiné si podnikatel díky sestavenému podnikatelskému plánu odpoví 

na otázky: Kde se nyní nacházím? Kam se chci dostat? Jak toho chci dosáhnout? (1) 

Z časového hlediska může podnikatel podnikatelský plán sestavovat před zahájením 

podnikání, ale i v případě, že chce změnit strategii již existující firmy. Podnikatelský plán lze 

sestavovat i v případě růstu firmy, kdy do vedení firmy vstupuje další společník, popř. jakékoliv 

jiné změny, týkající se organizace firmy. (3) 

3.3 Formální náležitosti podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu je individuální u každého podnikatelského záměru. Obsah, 

struktura a rozsah se mohou lišit i podle toho, jakému subjektu je podnikatelský plán 

předkládán. Každý investor či banka si mohou stanovit své vlastní požadavky.  
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Struktura podnikatelského plánu je nejčastěji tvořena následujícími body: 

1. Titulní strana 

2. Obsah 

3. Úvod, účel a pozice dokumentu 

4. Shrnutí 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

6. Cíle firmy a vlastníků 

7. Potencionální trhy, popis zákazníka 

8. Analýza konkurence 

9. Marketingová a obchodní strategie 

10. Realizační projektový plán 

11. Finanční plán 

12. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

13. Přílohy (1) 

V nadcházejícím textu si detailněji objasníme jednotlivé body obsahu podnikatelského 

plánu. 

3.3.1 Titulní strana 

Titulní strana představuje první stranu podnikatelského plánu, která obsahuje základní 

informace týkající se firmy. Měla by zpravidla obsahovat obchodní název společnosti, logo 

společnosti (pokud již existuje), název podnikatelského plánu, jméno autora, jméno klíčových 

osob, jména zakladatelů, datum založení podnikatelského subjektu apod. Titulní strana může 

také obsahovat prohlášení, upozorňující na důvěrnost informací, jež nesmí být žádným 

způsobem reprodukována bez souhlasu majitelů firmy, či autora podnikatelského plánu. (1) 

3.3.2 Obsah 

Vložení obsahu do podnikatelského plánu může působit jako samozřejmost, avšak se na něho 

často zapomíná. Obsah by měl být krátký, maximálně jednu a půl stránky formátu A4. (1) 

3.3.3 Úvod, účel a pozice dokumentu 

V úvodu se zpravidla uvádí, za jakým účelem a pro koho je podnikatelský plán vytvořen. Zda 

je určen potencionálnímu investorovi, bance, nebo pro ostatní účely. Lze tedy říci, že v úvodu 

je shrnut podnikatelský záměr a stručné popsán účel a vize podnikatelského plánu. (1) 
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3.3.4 Shrnutí 

Smyslem shrnutí je schopnost zaujmout a velmi stručně představit svůj podnikatelský nápad. 

Lze očekávat, že pokud podnikatel není schopen vystihnout hlavní myšlenky svého 

podnikatelského záměru do krátkého smysluplného popisu, nebudou pochopeny nebo 

nezaujmou ani čtenáře. (3) 

Shrnutí je tedy stručný popis, který je detailněji rozpracován v dalších bodech 

podnikatelského plánu. Cílem shrnutí je vzbudit v čtenáři zvědavost číst další stránky, 

především vzbudit zájem zabývat se problematikou podnikatelského plánu. Hrubou osnovou 

shrnutí jsou následující body: 

• Jaké produkty, služby bude podnikatel poskytovat? 

• Proč jsou produkty podnikatele lepší než jiné, v čem spočívá jejich konkurenční výhoda 

a užitek pro zákazníka? 

Shrnutí se stejně jako úvod umisťuje na začátek podnikatelského plánu, přičemž jeho 

zpracování se vyhotovuje jako poslední, tj. v době, kdy je celý podnikatelský plán ve finální 

verzi. Rozsah shrnutí pak závisí hlavně na charakteru podnikatelského plánu a na výši 

potřebného kapitálu. (1) 

3.3.5 Popis podnikatelské příležitosti 

Jak je již patrné z názvu kapitoly, v této části podnikatelského plánu je objasněn podnikatelský 

záměr.  

V popisu by měl být stručně popsán potencionální zákazník a jakým způsobem bude daná 

myšlenka generovat zisk. Po přečtení popisu by se měl čtenář dozvědět, jaký je aktuální stav 

řešení dané problematiky a jaké nové možnosti řešení problému přinese daný výrobek, popř. 

služba. Při popisu podnikatelské příležitosti se zaměřujeme především na:  

• Popis produktu (výrobku, služby) 

• Konkurenční výhodu produktu 

• Užitek produktu pro zákazníka (1) 
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3.3.5.1 Popis produktu 

Pokud podnikatel nabízí určitý výrobek, je zde popsán jeho vzhled, vlastnosti, odhadovaná cena 

a k čemu daný výrobek slouží. Dále je potřeba uvést, zda se jedná o již existující výrobek nebo 

o zcela nový. V případě, že nabízeným produktem je služba, podnikatel uvede, v čem služba 

spočívá, jakým způsobem bude zajištěna a jaká zařízení a vybavení jsou nutná pro její realizaci. 

V případě uvádění technických charakteristik je nutné brát v úvahu, že čtenář, tj. případný 

investor, není technický odborník. Při popisu produktu je nutné se vyhnout odborným výrazům 

a vyjadřování formulovat laicky. (1) 

V popisu produktu lze také pro lepší představivost vložit fotografie, schémata či ukázky 

již provedených prací. (3) 

3.3.5.2 Konkurenční výhoda 

Téměř v každém odvětví podnikání se setkáváme s konkurencí. Pokud podnikatel přichází na 

trh s novým produktem či službou, je nezbytně nutné, aby na trhu nebyl stejně dobrý, nýbrž 

lepší než možní konkurenti. Je nutné prokázat, že na trh přichází s lepší nabídkou pro zákazníka, 

atraktivnějším konceptem, profesionálnějším servisem a že je podnikatel schopen zákazníkovi 

nabídnout lepší řešení problému, než bylo možné doposud. Podnikatel si zákazníka může získat 

i na základě nižší ceny, popř. nové přidané hodnoty produktu. (1) 

 V této části lze vyzdvihnout i zkušenosti, vzdělání a kontakty, které podnikatel považuje 

za své silné stránky. (3) 

3.3.5.3 Užitek pro zákazníka 

Úspěch podnikatelského plánu je přímo úměrný spokojenosti zákazníků. V podnikatelském 

plánu je nutné vyzdvihnout, jaký prospěch plyne z nabízeného produktu a proč by měl zákazník 

volit právě onu firmu, namísto konkurence. (1) 

3.3.6 Cíle firmy a vlastníků 

Stanovení si cílů a poslání firmy má dva hlavní významy. Důležité je, aby firma mířila stejným 

směrem, tzn. soustředila úsilí podnikatele i všech zaměstnanců ke stejnému cíli. Aby firma 

uspěla na trhu, je jednoznačně nutné, aby soustředila pozornost na vyřešení problémů. Řešení 

problémů je hledání způsobů, jak se dostat z místa a splnit cíle. Při stanovení cílů by podnikatel 

měl být realista a snažit se zaměřit na specifické potřeby malého podnikatelského subjektu. 



19 

Neúspěch často způsobuje fakt, že se malé firmy snaží zaměřit současně na mnoho různých 

cílů. (6) 

Stanovení cílů má přesvědčit čtenáře, že právě daná firma a dané nabízené služby jsou 

to, co zákazník bude v současné době vyhledávat. Pouze na základě dostatečné poptávky je 

realizovatelný předložený podnikatelský plán. Je známo, že o úspěchu či neúspěchu firmy 

rozhodují nejen produkty a technologie, ale především správné vedení firmy. Investoři se 

domnívají, že za realizací úspěšného podnikatelského záměru stojí podnikatelské a odborné 

schopnosti managementu. Lze očekávat, že investoři, kteří podnikateli poskytují požadovaný 

kapitál budou důkladně prověřovat vedení a zaměstnance dané firmy. Z tohoto důvody by se 

podnikatel měl snažit najmout takové zaměstnance, kteří budou schopni realizovat daný 

podnikatelský záměr a on tak získá potřebné finanční prostředky. V případě, že investor dojde 

k závěru, že je v dané firmě nutné doplnit management, je ve vlastním zájmu podnikatele najít 

příslušné odborníky a zajistit jejich angažmá ve firmě. Cíle firmy pak rozdělují na zmínění cíle 

firmy a cíle vlastníků a manažerů firmy (1) 

3.3.6.1 Cíle firmy 

V této části by měl podnikatel definovat vize a představy o tom, kam má firma v následujících 

letech směřovat a jaké má ambice se v daném časovém období rozvíjet. Formulace cílů firmy 

by měla být krátká a srozumitelná. Jednotlivé cíle se v podnikatelském plánu stanovují na 

nadcházejících pět let a konkretizují se na jeden, až tři roky. V dnešní době jsou po 

podnikatelích požadovány tzv. SMART cíle. Výraz SMART je zkratka, jež je sestavena z 

prvních písmen pěti anglických slov. Těchto pět slov popisuje, jaké vlastnosti by každé cíle 

firmy měly mít. Cíle firmy by tedy měly být: 

• Specific – specifické, přesně popsané 

• Measurable – měřitelné 

• Achievable – atraktivní, akceptované 

• Realistic – reálné 

• Timed – termínované (1) 

3.3.6.2 Cíle vlastníků a manažerů firmy 

Investoři této kapitole věnují velkou pozornost. Jak již bylo zmíněno, investoři se domnívají, 

že úspěch firmy se odvíjí od schopného a odborného vedení firmy. V podnikání je známo 

tvrzení, že dobré vedení s průměrným produktem má často větší úspěch na trhu než průměrné 
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vedení s prvotřídním produktem. V této kapitole by měli být představeny klíčové osobnosti 

firmy. Rozsah každé osobní charakteristiky závisí na tom, jaký vliv by měla mít daná osoba na 

úspěch podnikatelského záměru. U vlastníků a klíčových osobností se zpravidla uvádí, jakou 

roli budou mít při zakládání firmy a jak se jejich role bude postupně vyvíjet, v případě, že firma 

dosáhne stanovených cílů, například rozšíření velikosti firmy. Stanovení cílů, s ohledem na vize 

vlastníků a klíčových manažerů, jsou základním kamenem pro sestavení fungující organizační 

struktury firmy. (1) 

3.3.7 Analýza trhu 

Jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu představuje analýza trhu. Analýzou trhu 

se podnikatel snaží prokázat, že pro jeho nápad existuje trh, který je dostatečné velký a má 

dostatečnou kupní sílu. Cílem analýzy trhu je zjistit, zda na daném trhu bude díky svému nápadu 

podnikatel generovat zisky. (3) 

Úspěšná realizace podnikatelského plánu je totiž možná pouze tehdy, pokud existuje 

potencionální trh, jež bude mít zájem o produkty či službu, které podnikatel nabízí. Podnikatel 

musí určit, co je celkový trh a na jaký cílový trh se plánuje zaměřit. Celkovým trhem se rozumí 

všechny myslitelné možnosti využití daného výrobku nebo služby. Podnikatel však nemusí 

popisovat podrobně celý trh a všechny potencionální zákazníky, nýbrž pouze takové zákazníky, 

kteří:  

• budou mít z výrobku nebo služby značný užitek 

• budou mít k výrobku nebo poskytované službě snadný přístup 

• budou schopni za daný výrobek či službu zaplatit 

Průzkum trhu si každá firma provádí sama. Firma tak ušetří peníze, lépe pozná daný tržní 

segment a naváže nové kontakty. (1) 

3.3.8 Popis zákazníka 

Jak již bylo řečeno, kromě trhu je také nutné definovat zákazníka, tzv. cílový trh. Cílový trh 

představuje oblast, kam spadají pouze ti zákazníci, které je podnikatel schopen obsloužit či jim 

nabídnout využití svého produktu. (3) 

Čím lépe podnikatel definuje cílový trh, tím lépe může daný výrobek či službu 

přizpůsobit potřebám a přáním zákazníků. Uspět na trhu lze pouze tehdy, pokud podnikatel 

dokáže uspokojit konkrétní potřeby zákazníků. Avšak přizpůsobovat výrobek či službu 



21 

každému jednotlivému zákazníkovi je ve většině případech nemožné. Je tedy nutné 

potencionální zákazníky rozdělit do skupin, podle jejich kritérií, tzv. trh segmentovat. 

Segmentace trhu podnikateli pomůže seskupit jednotlivé zákazníky s podobnými potřebami a 

podobným nákupním chováním. Z nich pak vybírá ty nejzajímavější. Je důležité skupiny 

zákazníků vybrat tak, aby podnikateli v budoucnu zajistili největší zisk. Při výběru cílových 

skupin je tedy nutné přihlížet k faktu, zda je cílová skupina schopna výrobek či službu zaplatit. 

(1) 

3.3.9 Analýza konkurence 

Sestavení analýzy konkurence je další z důležitých částí podnikatelského plánu. Hlavním cílem 

této analýzy je prozkoumání konkurenčních poměrů, na základě kterých lze vyzdvihnout vlastní 

podnikatelský nápad. (5) Podnikatel určuje firmy, které představují jeho společnosti přímou 

konkurenci. Jedná se především o firmy působící na stejných cílových trzích a nabízející 

obdobné produkty, popř. služby. (1) 

Na trhu může existovat velké množství konkurentů, proto není důvod zabývat se 

detailním průzkumem každého sebemenšího konkurenta. Hlavními konkurenty jsou ty firmy, 

které na trhu hrají významnou roli a předpokládá se, že ji budou hrát i nadále. Jedná se také o 

firmy, které se naší firmě nejvíce podobají. Kromě skutečných konkurentů na trhu existují i tzv. 

potencionální konkurenti, kteří pro firmu nemusí být konkurencí dnes, ale mohou jí být 

v budoucnu. 

Součástí analýzy konkurence je určení předností a nedostatků jednotlivých vybraných 

konkurentů. Přednosti a nedostatky by měly podnikatele zajímají především z pohledu 

zákazníka. U všech konkurentů (současných i potencionálních) je potřeba vyhodnotit určitá 

kritéria, jako jsou např. obrat, růst, podíl na trhu, výrobky, služby zákazníkům, typy zákazníků, 

ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost apod. Na základě těchto kritérií poté podnikatel určuje 

svou konkurenční výhodu, kterou může rozvíjet a odlišit se tak na trhu. (1) 

Ačkoliv je analýza konkurence důležitou částí podnikatelského plánu, investoři tuto část 

za důležitou nepovažují. Domnívají se, že zabývání se konkurencí je vždy ovlivněno daným 

cílovým trhem. Existují totiž i obory s vysokou koncentrací konkurence, kde by detailní analýza 

vyžadovala mnoho času, přičemž podstatnou přidanou hodnotu by podnikatelskému plánu ani 

nepřinesla. (3) 
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3.3.10  Marketingová a obchodní strategie 

Marketing a samotný prodej výrobku či služeb má velký vliv na budoucí úspěch firmy. Čtenář 

podnikatelského plánu by v této části měl být přesvědčen, že firma má dobrou marketingovou 

a obchodné strategii.  Marketingová strategie řeší především tři základní okruhy problémů 

(rozhodnutí):  

• Výběr cílového trhu; 

• Rozhodnutí o marketingovém mixu. (1) 

3.3.10.1.1 Výběr cílového trhu 

Základem pro výběr cílového trhu je tzv. segmentace trhu. Jak již bylo vysvětleno v kapitole 

3.2.7, segmentace trhu je výběr potencionálního trhu na základě vybraných kritérií. Segmentace 

trhu napomáhá seskupovat zákazníky s podobnými potřebami a nákupním chováním tak, aby 

z nich podnikatel vybral ty nejvhodnější za účelem maximalizace zisku. (1) 

3.3.10.1.2 Rozhodnutí o marketingovém mixu 

Marketingový mix je soubor taktických nástrojů, díky nimž může podnikatel upravovat svou 

nabídku na cílovém trhu, a to podle přání zákazníků. Marketingový mix tedy zahrnuje veškeré 

aktivity, které firma musí vynaložit, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích či službách. 

Nejčastěji se marketingový mix skládá ze čtyř nástrojů, tzv. 4P (produkt, cena, distribuce, 

propagace). (11) 

3.3.10.2 Produkt 

Nejdůležitější částí marketingového mixu je produkt. Produkt tvoří podstatu nabídky na 

cílovém trhu a díky produktu jsou uspokojeny potřeby potencionálních zákazníků. Produkt je 

tzv. jádro marketingu firmy. 

V podnikatelském plánu je nutno řešit základní problematiku produktové politiky:  

• Které produkty bude podnikatel nabízet, které nové produkty budou uvedeny na trh a 

které starší produkty budou staženy z trhu ve sledovaném období 

• Atributy produktu, resp. jejich změny; vlastnosti produktu; design produktu; značku; 

balení; záruku; dodatečné služby 

• Produktový mix, tzn. v jakých objemech a sortimentu bude podnikatel konkrétní 

produkty vyrábět 
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• Životní cyklus produktu, tj. jak bude probíhat vývoj produktu, jeho uvedení na trh, fáze 

zralosti a útlumu 

Pokud na trh podnikatel uvádí zcela nový produkt, je nutné doložit osvědčení a schválení 

od veřejných institucí, jako jsou například zkušební ústav, ministerstvo zdravotnictví, pošta atd. 

V případě, že podnikatel přichází na trh s unikátním technickým řešením, je nutno do 

podnikatelského plánu uvést plán, jak bude výrobek patentově či jinak chráněn. (1) 

3.3.10.3 Cena 

Dalším důležitým nástrojem marketingového mixu je cenová politika. Stanovením ceny 

podnikatel určuje konkurenční pozici na trhu, a především ovlivňuje nákupní rozhodování 

spotřebitelů. Výška a stabilita ceny jsou prvky, na nichž závisí příjmy, existence a prosperita 

dané firmy. Při tvorbě ceny je nutno přihlížet k následujícím faktorům: 

• Firemní cíle 

• Cíle cenové politiky 

• Poptávka 

• Konkurence 

• Fáze životního cyklu produktu 

• Právní a regulační opatření (například nejvyšší možná cena daného produktu na trhu) 

Cenová politika vychází z firemních cílů. Cíle cenové politiky mohou být například 

následující: 

• Orientace na přežití. Tato cenová politika je volena především v případě, že je na trhu 

nepřeberné množství konkurentů. Cenová politika na přežití negeneruje zisk, jelikož je 

cena nižší než samotný náklad. Je tedy zřejmé, že tuto cenovou politiku lze uplatňovat 

pouze na krátké časové období, během kterého musí podnikatel svou situaci buď vyřešit 

nebo případně z trhu odejít. 

• Orientace na maximalizaci zisku. U této cenové politiky bývá poptávka odhadována a 

cena je stanovena tak, aby generovala maximální zisk, respektive maximální míru 

výnosu investice. 

• Orientace na co největší podíl na trhu. U této cenové politiky se předpokládá, že firma 

s největším tržním podílem bude dosahovat nejnižších nákladů a dlouhodobě nejvyššího 
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zisku na trhu. Cena je stanovena na základě rozboru konkurenčních cen, přičemž ceny 

podnikatele budou průměrné až podprůměrné. (1) 

Určení ceny slouží k přesnějšímu odhadu tržeb a zisku. V souvislosti se stanovením ceny je 

nutné objasnit pojem marže. Marží se rozumí rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, jež je 

vyjádřená v procentech. Podkladem pro stanovení marže může být analýza trhu, kde podnikatel 

analyzoval oborovou výnosnost. Součástí cenotvorby je jednoznačně i odhad. Odhadem lze 

určovat například maximální výši slev, přirážek či akčních balíčků. (3) 

3.3.10.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nejviditelnější složkou marketingového mixu. Jedním z nástrojů 

komunikačního mixu je právě marketing, jinak vnímáno jako reklama. (1)  

Komunikační mix, tzv. podsložka marketingového mixu, je soubor všech prostředků, které 

firma využívá ke komunikaci se stávajícími či potencionálními zákazníky a díky kterým s nimi 

může udržovat dlouhodobé vztahy. (12) 

Podnikatel si volí příslušnou komunikační politiku s cílem plnění stanovených 

ekonomických cílů. Jinak řečeno, se snaží stimulovat poptávku k samotnému nákupu, a to na 

základě propagace. Podnikatel by se měl snažit plnit i informační cíle, tj. poskytovat 

zákazníkovi informace o existenci produktu, jeho vlastnostech, kvalitě a způsobu užití. 

Důležitým bodem by mělo být i plnění emocionálních cílů, na jejichž základě se bude snažit 

vytvářet u spotřebitelů pozitivní postoj a preference k danému produktu. Mezi složky 

komunikačního mixu patří: 

• Reklama 

• Podpora prodeje 

• Vztahy s veřejností (public relations) 

• Osobní prodej 

• Přímý marketing (1) 
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3.3.10.4.1 Reklama 

Reklama je jakákoliv placená forma nepřímé propagace zboží, služeb nebo myšlenek, která je 

zprostředkována určitým médiem. (13) 

Díky reklamě lze oslovit širokou skupinu spotřebitelů za poměrně krátký čas. 

Nevýhodou reklamy je jednosměrnost komunikace, díky čemuž klesá její naléhavost a 

přesvědčivost. (1) 

3.3.10.4.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejefektivnější forma komunikace s potencionálním zákazníkem. Jedná se o 

získávání zákazníků formou přímého dialogu mezi nabízejícím a kupujícím. Nutno zmínit, že 

se jedná o finančně velmi náročnou formu komunikace, protože k jejímu vykonávání je potřeba 

kvalifikovaných zaměstnanců. Obchodní zástupce může při osobním prodeji bezprostředně 

sledovat reakce spotřebitele, jeho potřeby a vlastnosti a okamžitě se jim přizpůsobovat a 

zdůrazňovat vlastnosti produktu, na nichž spotřebiteli záleží nejvíce. Osobní prodej zahrnuje 

například obchodní setkání s klienty, veřejné veletrhy a poradenství při prodeji. (1) 

3.3.10.4.3 Vztahy s veřejností 

Public relations, lze chápat nejen jako vztah s veřejností (se spotřebiteli), ale i jako vztah ke 

všem tržním subjektům a zájmovým skupinám na trhu. Jedná se tedy i o zaměstnance firem, 

média, širokou veřejnost, státní orgány aj. Hlavním úkolem public relations je zlepšit image 

firmy v očích veřejnosti, a nepřímo tak stimulovat poptávku po produktech. Pozitivní vztahy 

s veřejností mohou firmě pomoci získávat státní zakázky, výhodné úvěry, a především posílit 

pozitivní postoj spotřebitelů k firmě. Náklady na public relations bývají pro firmu minimální. 

Pro dobré jméno společnosti na trhu lze využívat následujících opatření: 

• Charitativní dary, sponzoring 

• Pravidelné poskytování informací veřejnosti (tiskové konference, výroční zprávy, 

sociální sítě) 

• Komunikace s médii, sociální sítě 

• Vydávání podnikových časopisů apod (1) 
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3.3.11  Finanční plán 

Finanční plán je transformace všech předchozích částí podnikatelského plánu do číselné 

podoby. Díky finančnímu plánu lze jasně prokázat, zda je z ekonomického hlediska 

podnikatelský záměr vůbec reálný. Začínající podnikatel musí brát v úvahu, že potřebuje 

prostředky na založení firmy, prostředky na pořízení dlouhodobého majetku, na pořízení 

oběžného majetku a prostředky na zahájení své podnikatelské činnosti. Musí tedy zajistit 

dostatečné množství financí na pokrytí provozních nákladů do doby, než obdrží první tržby. 

Mezi provozní náklady patří poplatky za nájem, elektřinu, plyn, teplo, nakoupené zboží, mzdy 

pracovníkům apod. 

Investoři a bankéři se velmi dobře orientují ve všech finančních výkazech. Při tvorbě 

podnikatelského plánu, s cílem získání finančních prostředků, je proto nutno dbát na jejich 

řádné sestavení. Jedná se především o plán peněžních toků. (1) 

3.3.11.1.1 Plán peněžních toků (cash flow) 

Čtenář by se z cash flow měl dozvědět, zda bude mít podnikatel dostatek financí na realizaci 

jeho záměru. Plán peněžních toků specifikuje předpokládané příjmy a výdaje související 

s činností podnikatele. Zpracovává se podrobněji zpravidla v první fázi podnikání, tzn. 

v prvním pololetí. V nadcházejících obdobích stačí pouze roční údaje. (1) 

3.3.12  SWOT analýza, analýza rizik 

Posledním bodem podnikatelského plánu by měla být tzv. SWOT analýza. Pomocí této analýzy 

podnikatel prokazuje, že zná nejen silné a slabé stránky, ale také příležitosti a možné hrozby. 

Název SWOT je sestaven z prvních písmen následujících anglických slov: 

• S – strengths (silní stránky) 

• W – weaknesses (slabé stránky) 

• O – opportunities (příležitosti) 

• T – threats (hrozby) 

Mezi silné stránky lze zařadit například zkušený management, kvalifikované zaměstnance, 

kvalitní servis a mnoho dalších vlastností, v nichž je firma lepší než konkurence. Samozřejmě, 

čím více silných stránek, tím lépe pro podnikatele. 
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Výčtem slabých stránek podnikatel předchází investora a upozorňuje na fakt, že myslel na 

všechno. Slabá stránka může být například kapitálová síla, nedostatek zkušeností v oblasti 

marketingu, cenová politika apod. Pokud podnikatel uvádí slabé stránky, je nutné na ně vzápětí 

upozorňovat pozitivem, popř. navrhnout plánované řešení. Tím, že podnikatel přiznává slabé 

stránky poukazuje na fakt, že se zamyslel nad slabinami projektu, ale přesto se snažil najít 

pozitivní řešení vedoucí k jejich odstranění.  

Analýza příležitostí a hrozeb se soustředí především na okolí firmy. Zdůrazňuje atraktivní 

příležitosti, které podnikateli mohou přinést výhody. Současně ale nabádá podnikatele 

k zamyšlení se nad možnými problémy, které bude muset řešit. Příležitosti se posuzují 

z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Oproti tomu hrozby by měly být 

posuzovány z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, že se vůbec nestanou. (1) 

3.3.12.1 Analýza rizik 

Součástí podnikatelského plánu by jednoznačně měla být i analýza rizik. Riziko lze chápat jako 

odchylku od plánovaného cíle, které může mít negativní dopad na firmu. (1) 

Podnikatel by se měl snažit rizika eliminovat, popř. hledat způsoby, jak jim předcházet 

nebo snížit jejich dopad. Rizika lze třídit dle podobnosti na rizika externí a interní. Mezi externí 

rizika patří například změny legislativy, snížení poptávky, příchod silné konkurence, ukončení 

spolupráce ze strany dodavatele, přírodní živly atd. Preventivní opatření externích rizik může 

být podpora prodeje, investice do marketingu, pojištění, tvorba finančních rezerv aj. Mezi 

interní rizika pak můžeme zařadit například špatně sestavený podnikatelský plán, neschopnost 

podnikatele vykonávat svou práci, nefunkční marketingovou strategii, nespokojenost zákazníků 

s konceptem firmy atd. Opatření, která lze aplikovat ke snížení rizik jsou například neustálý 

monitoring stávající situace, legislativních změn, konkurence, zaměstnanců aj. (3) 
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4 Praktická část 

Praktická část obsahuje podnikatelský plán firmy Klimax. Praktická část obsahuje citlivá data, 

jméno fyzické osoby bylo změněno na přání majitele firmy.  

4.1 Titulní strana 

PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Klimax 

Obrázek 1: Logo firmy Klimax 

 

Zdroj: Webové stránky firmy Klimax, (14) 

 

Autor: Lucie Pavlová 
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4.7 Potencionální trhy, popis zákazníka       35 

4.8 Analýza konkurence         38 

4.9 Marketingová a obchodní strategie       43 
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4.9.1 Cenová politika        45 

4.9.2 Dodavatelé         47 

4.10 Finanční plán          47 

4.11 SWOT analýza, rizika projektu       49 

4.11.1 Analýza rizik         50 

4.3 Účel sestavení podnikatelského plánu 

Tento podnikatelský plán byl sestaven na již existující firmu Klimax. Firma zajišťuje 

montáž a dodávku vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, servisní práce (záruční i 

pozáruční servis) a klempířské práce. Momentálně se jedná o mikro podnikatelský subjekt. 

Majitel zaměstnává pouze jednoho zaměstnance, klempíře. Veškeré zakázky realizují klempíř 

a majitel dohromady. Majitel je taktéž vyučeným klempířem. Společnost byla založena roku 

1991 a od jeho založení nedošlo k jejímu výraznému růstu. Zmíněný fakt je hlavní důvodem 

sestavování tohoto podnikatelského plánu.  

I když se firma zaměřuje pouze na vzduchotechniku, klimatizaci a klempířské práce, 

tyto profese jsou neodmyslitelnou součástí každé stavby, a proto v tomto podnikání vidím 

bezesporu velký potenciál a uplatnění do budoucna. Firma zajišťuje velmi kvalitní služby, ale 

jak již bylo zmíněno, nedochází k jejímu přirozenému růstu. Nedochází ke zvýšení počtu 

zaměstnanců a při přijímání zakázek se musí brát ohled na kapacity klepířů, kteří jsou pouze 

dva. Dle mého názoru je v dnešní době opravdu málo kvalitních a šikovných klempířů, kteří 

své práci rozumí a své poznatky tak mohou předávat a učit další. Pro většinu klempířské práce 

je nutné nejen odborné znalosti, ale i cit a schopnost pro estetiku.  

Tento podnikatelský plán slouží pouze pro interní účely majitele, v případě, že by chtěl 

využít jednotlivých poznatků v prospěch své firmy. Hlavním cílem dokumentu je majitele 

nasměrovat určitým směrem, případně mu pomoci se stanovením nových cílů, jichž by mohl 

v následujících letech dosáhnout a rozvíjet tak své podnikání. Majitel může podnikatelský plán 

využít i v případě, že by chtěl oslovit potencionálního investora a žádat tak o finance pro rozvoj 

jeho podnikání. 
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4.4 Shrnutí 

• Název společnosti:   Miroslav Novák-Klimax  

• Doména:   www.klimaxvzduchotechnika.cz/ 

• Oblast působení:  Praha, Středočeský kraj 

• Sídlo:    Praha 10 

• Popis podnikání:   Společnost se zabývá výrobou, dodávkou a 

montáží vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, klempířskými pracemi. Majitel 

přistupuje ke všem klientům individuálně a zároveň se snaží nabízet kvalitní komplexní 

služby, které splní veškeré očekávání poptávajících. Jedná se o společnost s dlouholetou 

tradicí a mnoholetými zkušenostmi z oboru. 

• Organizační struktura: Aktuální stav je takový, že firmu řídí majitel Miroslav 

Novák, který je odpovědný za vedení firmy, zařizuje veškerou práci od přijetí po předání 

zakázek zákazníkovi, vyfakturování, daňovou evidenci a je hlavním montážním 

technikem na stavbě. Jako svou pravou ruku má na stavbě dalšího montážního 

pracovníka, klempíře. 

4.5 Popis podnikatelské příležitosti 

Následující kapitola obsahuje popis služeb, jež firma Klimax poskytuje. V kapitole 4.5.2 jsem 

sepsala konkurenční výhody, kterými se firma může prezentovat na trhu. 

4.5.1 Poskytované služby 

Firma Klimax se zabývá výrobou, dodávkou a montáží vzduchotechnického a klimatizačního 

zařízení. V případě zájmu i klempířskými pracemi. 

K popisu služeb je nutné popsat jednotlivé práce. Vzduchotechnika je soubor zařízení, 

jež zajišťují distribuci a úpravu vzduchu v uzavřeném prostoru, a to na základě tlaku či 

tlakových rozdílů. Dle funkce rozdělujeme vzduchotechniku na ohřívání, chlazení, odvlhčení 

či zvlhčení vzduchu. Vzduchotechnická zařízení jsou v provozu celoročně. Oproti tomu 

klimatizační zařízení zajišťují pouze chlazení a filtraci vzduchu. Klimatizace upravuje vzduch 

z hlediska teploty, čistoty a vlhkosti. Klimatizace může být součástí větracího zařízení a nemusí 

být v provozu celoročně. 

 

 

http://www.klimaxvzduchotechnika.cz/
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Nabízené služby společnosti Klimax: 

• Vypracování studie a projektové dokumentace pro vzduchotechniku a klimatizaci; 

• sestavení cenové nabídky na základě poptávky; 

• výběr vhodného zařízení pro realizaci projektu; 

• dodání zařízení na místo určení; 

• dodávka a montáž klempířských konstrukcí, montáž vzduchotechniky a klimatizace; 

• dodávku klimatizací a tepelných čerpadel značky ASCON; 

• záruční a pozáruční servis vzduchotechniky a klimatizace; 

• měření a regulace zařízení; 

• revize vzduchotechniky a klimatizace; 

• dodávka náhradních dílů; 

• měření hluku výkonů; 

• rekuperace a větrání rodinných domů; 

• izolace vzduchotechniky (tepelná, protipožární, protihluková); 

• montáž a dodávka centrálních a průmyslových vysavačů; 

• preventivní prohlídky vzduchotechnických zařízení, kompletní čištění, seřizování a 

revize zařízení. (15) 

4.5.2 Konkurenční výhoda, užitek pro zákazníka 

Konkurenční výhody a užitek pro zákazníka může zákazník firmy Klimax spatřovat v 

následujících bodech.  

• Firma dbá na preciznost odvedené práce a volí nejkvalitnější materiály a komponenty. 

Hlavním cílem poskytovaných služeb je zajištění dlouhodobé funkce a bezproblémový 

chod zařízení. 

• Dlouholetá praxe. Firma působí na trhu již od roku 1991 a má za sebou nespočet 

realizovaných projektů, které potencionální zákazník může vidět na webových 

stránkách firmy. 

• Certifikáty a profesní růst klempířů. Firma zajišťuje všem svým klempířům vícedenní 

školení firmou Rheinzink. Praktické školení rozhodně zvyšuje úroveň a kvalifikace 

klempířů, kteří následně obdrží certifikát. 

• Pozitivní reference klientů. 

• Využívání kvalitních klempířských nástrojů a nářadí zn. Stubai. 
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• Vzhledem k velikosti firmy by pro zákazníky mohly být atraktivnější ceny za provedené 

práce. Malá firma nemá stejně vysoké náklady jako firma větší (př. s.r.o.), zajišťující 

stejně služby. 

4.6 Cíle firmy 

Hlavním cílem toho projektu je získat si takové místo na trhu, aby si firma zajistila nejenom 

generování zisku, ale aby došlo i k jejímu přirozenému růstu a nedostala se do stagnace. 

V následující kapitole budu navrhovat krátkodobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle jsou 

pojaty jako tzv. SMART cíle, oproti tomu dlouhodobé cíle jsou prezentovány spíše jako tzv. 

vize podnikatelského subjektu. 

• Krátkodobé cíle: 

Obrázek 2: Krátkodobé cíle 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Prvním krátkodobým cílem je zlepšení propagace firmy. Firma v roce 2019 zainvestuje do 

marketingu a propagace. Webové stránky firmy budou aktualizovány a budou doplněny 

především o fotografie realizovaných projektů. Následně si firma zajistí reklamní polepení 

automobilu a založí účty na sociálních sítích. Veškeré cíle, týkající se marketingu, jsou 

detailněji rozvedeny v kapitole č. 4.9. Orientační náklady na zlepšení marketingu firmy jsou 

dle Přílohy č. 1 46 500 Kč. 

 

2. Hlavním krátkodobým cílem, kterého se bude firma Klimax snažit docílit, je zaměstnání 

dalšího klempíře. Tento cíl bude firma realizovat nejpozději do jednoho roku, tzn. v roce 

2020. Firma si nového zaměstnance zaučí natolik, aby byl schopen plnit své povinnosti na 

stavbě, případně později realizovat vlastní menší zakázky. V kapitole č. 4.7 je uveden 

přesný počet zakázek za uplynulé roky (období 2015 až 2018). Průměrný počet se pohybuje 

2019

• Investice do 
marketingu 

2020

• Příjem nového 
klempíře        

2021

• Manažerské školení 
majitele
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kolem 72 zakázek za rok, přičemž zakázky jsou realizovány dvěma klempíři. Se 

zaměstnáním nového klempíře se tak dá očekávat zrychlení prací, které následně může vést 

ke schopnosti přijímat více zakázek. S přijetím nového klempíře by mohl počet zakázek za 

rok vzrůst až o 33 % (o 36 zakázek). 

 

S přijetím nového zaměstnance je ale pro majitele nutné odhadnout, jaké budou náklady 

na mzdy. Novému klempíři bude nabídnuta hrubá mzda 25 000 Kč. Super hrubá mzda 

zaměstnance je orientačně stanovena v následující tabulce č. 1. Do výpočtu super hrubé 

mzdy nebyly započteny slevy na dani apod. 

Tabulka 1: Náklady na mzdy zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

Se zaměstnáním nového klempíře se dá očekávat nejen zrychlení prací, jak již bylo 

zmíněno výše, ale především nárůst tržeb. V tabulce č. 2 jsou uvedeny roční tržby za období 

od roku 2015 do roku 2018. Roční obraty byly vygenerovány z účetního programu evidující 

daňovou evidenci a jsou k nahlédnutí v Příloze č. 2. Veškeré zakázky byly realizovány 

dvěma klempíři. V druhém sloupci jsou uvedeny celkové tržby za rok a následně 

přepočítány na jednoho klempíře. V případě zaměstnání nového klempíře lze předpokládat, 

že dojde ke zvýšení tržeb o průměrnou hodnotu milion Korun. 

Tabulka 2: Tržby za období 2015-2018 

 
Roční obrat/ 2 klempíři Roční obrat na/ 1 klempíře 

2015 2 343 231 Kč 1 171 615 Kč 

2016 2 101 496 Kč 1 050 748 Kč 

2017 1 834 862 Kč 917 431 Kč 

2018 2 213 746 Kč 1 106 873 Kč 

Ø 2 123 334 Kč 1 061 667 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

Při najímání nového klempíře na hlavní pracovní poměr bude po zájemcích požadováno 

splnění následujících předpokladů: 

o Minimální stupeň vzdělání – Střední odborné (vyučení v oboru klempíř); 

Hrubá mzda Náklady (Kč) /měsíc Náklady (Kč) /rok

Klempíř č. 1 30 000,00 Kč 40 200,00 Kč 482 400,00 Kč

Klempíř č. 2 (nový) 25 000,00 Kč 33 500,00 Kč 402 000,00 Kč

Super hrubá mzda
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o Řidičský průkaz skupiny B; 

o Čistý trestní rejstřík; 

o Praxe minimálně 2 roky (v oboru vzduchotechniky/klimatizace výhodou); 

o Spolehlivost, komunikativnost, zájem učení se nových věcí a dosahovat kvalitního 

výsledku; 

o Velmi dobrá manuální zručnost, cit pro ruční práci, schopnost pracovat ve výškách. 

 

3. Vzhledem ve snaze získání dobrých referencí a maximální spokojenosti ze strany 

zákazníků, si dále majitel v roce 2021 zajistí profesní manažerské školení, které mu pomůže 

k rozvoji firmy. Na školení si osvojí metody efektivního vedení a řízení lidí, osobní time 

management, metody motivování zaměstnanců apod. Cena školení se pohybuje kolem 6 

900 Kč (bez DPH). (16) 

 

• Dlouhodobé cíle: 

V případě, že se firmě osvědčí přijetí a zaučení šikovného klempíře, nejpozději do roku 

2025 přijme dalšího klempíře. Firma se tedy do roku 2025 rozroste o nové 2 zaměstnance.  

Jeden z dlouhodobých cílů firmy Klimax je jednoznačně rozšíření nabízených služeb, a 

to nejpozději do roku 2029. Vzhledem k nadcházejícím právním ustanovením o realizaci 

pasivních domů, které kladou důraz na téměř nulovou energetickou náročnost, lze předpokládat, 

že služby firmy Klimax poptávány více jak doposud. Pasivní domy vyžadují nejen realizaci 

vzduchotechniky a klimatizace, ale především i realizaci tepelných čerpadel a nízkoteplotních 

rozvodů vody v podlaze, tzv. podlahového vytápění. (17; 18) Sortiment firmy klimax bude 

v řádu nadcházejících deseti let rozšířen o realizace tepelných čerpadel a podlahového vytápění. 

Druhým dlouhodobým cílem je schopnost realizovat komplexnější a větší zakázky. 

Firma bude v řádu 10 let schopna přijímat větší zakázky než doposud. Firma tedy upraví své 

možnosti tak, aby zákazníci mohli poptávat nabízené služby firmy Klimax do administrativních 

budov, větších bytových domů či průmyslových hal. 

Vzhledem k růstu firmy bude dlouhodobým cílem i navýšení počtu zaměstnanců 

na technických pozicích. Do 10 let bude firma nabírat zaměstnance jako například přípravář, 

projektant, účetní a za jednotlivé zakázky bude zodpovědný projektový manažer. V pozici 

ředitele zůstane majitel firmy. 
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Dalším dlouhodobým cílem je jednoznačně schopnost brát zakázky pro celé České 

republice. Momentálně se firma Klimax zabývá realizací zakázek pouze na území Prahy a 

středních Čech. Vzhledem k přirozenému růstu firmy budou zakládány provozovny i v dalších 

větších městech. V řádu nadcházejících 15 let by firma Klimax založila další pobočky v Brně a 

v Ostravě. 

Jedním z dlouhodobých cílů je i přechod z fyzické osoby na právnickou. Tedy z OSVČ 

na společnost s ručením omezeným. Firma bude díky tomu budit výrazně vyšší důvěru jak u 

zákazníků, tak i u obchodních partnerů. Majitel nebude ručit celým svým majetkem a v případě, 

že bude majitel chtít podnikání ze své strany ukončit, bude moci firmu případně prodat. Přechod 

na právnickou osobu by měl být realizovaný nejpozději do 10 let. 

Dlouhodobým cílem firmy Klimax je i vybudování silného postavení na trhu. Tato vize 

bude naplněna po celou dobu působnosti firmy Klimax na trhu. Podstatou splnění tohoto cíle je 

bezesporu kvalitní odvedená práce a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Silné 

postavení na trhu může zapříčinit úspěch u veřejných zakázek a díky tomu získání dobrých 

kontaktů. 

4.7 Potencionální trhy, popis zákazníka 

K popisu zákazníka firmy Klimax jsem využila dat dosavadních realizovaných zakázek a 

následně analýzy trhu (viz Příloha č. 3), jež jsem zpracovala pomocí dotazníku. Co se týče 

výběru cílového trhu, je nutno podotknout, že v dnešní době je velká poptávka po řemeslné 

práci. Klempířské práce jsou velmi poptávaným řemeslem, a i přes velkou konkurenci na trhu 

není nouze o zakázky. 

 Firma realizuje zakázky především v Praze, výjimečně ve Středočeském kraji. Ve 

středních Čechách bere zakázky pouze v případě, že jsou pro majitele ziskové a dostatečně 

pokryjí náklady na dopravu. Nejčastější poptávané zakázky jsou realizace vzduchotechniky a 

klimatizace do rodinných domů, kuchyní restaurací, nebytových prostor, menších bytových 

domů, škol či sociálních zařízení. Přesný popis zakázek lze nalézt v příloze č. 4, kde jsou 

uvedeny veškeré realizované zakázky za uplynulé 4 roky. 

 Hlavním cílem analýzy trhu bylo zjistit, jaká je u respondentů poptávka po nabízených 

službách. Dotazník byl sestaven ze 7 otázek a odpovědělo na něj 38 respondentů. Analýza ve 

většině případů potvrzuje úvahu, jež jsem uváděla na začátku této kapitoly, že poptávka 
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převyšuje nabídku. Z analýzy trhu tedy vyplývá, že pohlaví respondentů bylo téměř vyrovnané 

a odpovídali převážně respondenti ve věkové hranici 19 až 30 let. Šedesát procent respondentů 

se již v životě setkalo s tím, že nemovitost jim blízká obsahuje vzduchotechniku či klimatizaci, 

popř. již uvažovali o koupi či zajištění klimatizace, vzduchotechniky, nebo cokoliv s tím 

spojené. Naprostá většina by si nechala zajistit kompletní projekt, montáž a dodávku 

vzduchotechniky, klimatizace od stavební firmy se specializací na tyto služby. Další z mých 

otázek narážela na velikost firmy. Jelikož stavební firma Klimax je mikro podnikatelský 

subjekt, zajímalo mě, kolika lidem tato skutečnost bude připadat důležitá. Ve výsledku se 

ukázalo, že pro 6 z 38 respondentů, by byla velikost dané stavební firmy rozhodující a 

preferovali by uzavření smlouvy s větším podnikatelským subjektem. Pro ostatní, 32 

respondentů, by tedy nebyla velikost firmy při výběru dodavatele rozhodující. Jelikož jedním 

z mých cílů je schopnost brát zakázky po celé České republice, poslední otázkou jsem chtěla 

zjistit, jaké je bydliště respondentů. V místě jejich bydliště si měli představit nemovitost, kterou 

vlastní a která vyžaduje dodávku a montáž vzduchotechniky nebo klimatizace. Předpokládala 

jsem, že budou poptávat naše služby. Výsledkem bylo, že 60 % dotazovaných označilo Hlavní 

město Prahu a střední Čechy, takže poptávka po našich službách mimo Prahu a Středočeský 

kraj by byla prozatím dostačující. 

 Současně s analýzou trhu jsem analyzovala i přesné počty zakázek, jež firma Klimax 

realizovala za uplynulé roky. K porovnání jsem využila interních dokumentů, které si majitel 

vede pro vlastní potřeby (viz Příloha č. 4). V tabulce č. 3 můžeme vidět počet realizovaných 

projektů od roku 2015 do roku 2018. V příloze č. 4 pak lze v případě zájmu naleznout jednotlivé 

názvy projektů, měsíce, v nichž byly dané projekty realizovány a ceny. Je potřeba znovu zmínit, 

že každá zakázka je velmi individuální a nelze jednotlivé práce segmentovat do skupin. Počet 

uvedených zakázek realizovali 2 klempíři, přičemž jeden z klempířů je majitel firmy.  

Tabulka 3: Počet realizovaných zakázek od roku 2015 do roku 2018 

Počet realizovaných zakázek 

Rok Počet Tržby celkem 

2015 75 2 596 376 Kč 

2016 69 2 295 494 Kč 

2017 64 1 671 881 Kč 

2018 83 2 196 676 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 
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Z výše uvedených dat lze vyčíst, že i přesto, že firma Klimax nemá dosud nouzi o 

zakázky, počet zakázek od roku 2015 pomalu klesá. Oproti tomu v roce 2018 můžeme vidět 

znatelný nárůst oproti roku 2017. Pokles počtu zakázek mohl být ovlivněn mnoha různými 

faktory, od náročnosti zakázky po různé neovlivnitelné události. Toto zjištění může být dalším 

důvodem, proč realizovat jeden ze stanovených krátkodobých cílů, jímž je příjem nových 

klempířů. Větší počet klempířů práci urychlí a počet realizovaných zakázek tak stoupne. 

V následujících odstavcích porovnávám data firmy Klimax (Tabulka č. 4) a data dle 

statistiky Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). Dle databáze ČSÚ jsem se snažila zjistit 

údaje, týkající se dokončených bytů (viz Příloha č. 5). Následující tabulka č. 4 sleduje přesný 

počet dokončených bytů na území Hlavního města Prahy, za období 2015 až 2018.  

Tabulka 4: Statistika: Dokončené byty na území Prahy (2015-2018) 

 

Zdroj: Veřejná databáze, Český statistický úřad, (19) 

Porovnání dat je zpracováno pouze na základě odhadu a slouží jako podklad pro výběr 

cílového trhu. Data v určitém roce budou porovnávány vždy s rokem předchozím. I přesto, že 

poptávka po klempířských pracích převyšuje nabídku, statistika může majiteli sloužit jako 

podklad v případě rozvoje nabízených služeb. 

Z výše uvedených dat můžeme vyčíst, i když firmě Klimax v roce 2016 počet zakázek 

oproti roku 2015 mírně klesl (o 8 %), celkový počet dokončených bytů, dle statistických údajů 

ČSÚ, naopak znatelně vzrostl (o 14 %). Největší nárůst dokončených bytů byl v bytových 

domech (o 20 %), což by mohl být důvod, proč počet zakázek v roce 2016 byl nižší. Zakázky 

byly složitější a jejich realizace trvala déle. Velmi znatelný pokles byl u stavebně upravených 

nebytových prostor, kde došlo v roce 2016 k poklesu o 214 dokončených jednotek. Tento fakt 

může být také důvodem poklesu realizovaných projektů firmy. 

rodinným

domům

bytovým

domům

2015 5 211 528 3 996 31 228 - 116 312

2016 6 092 546 5 033 16 193 119 87 98
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V roce 2017 počet zakázek znovu mírně klesl (o 7 %), stejně tak klesl i celkový počet 

dokončených bytů (o 4 %). Největší pokles můžeme vidět u nebytových prostor, kde došlo 

k poklesu až o 77 dokončených jednotek. Lze tedy říci, že pokles počtu zakázek se mohl odvíjet 

od poklesu počtu dokončených bytů. 

Rok 2018 byl oproti předchozím obdobím pro firmu znatelně úspěšný, počet 

realizovaných zakázek vzrost oproti roku 2017 o více jak 22 %. Dle uvedené statistiky ČSÚ 

celkový počet dokončených bytů v roce 2018 mírně klesl (o 9,5 %). Nejvíce znatelný pokles 

byl opět ve stavebně upravených nebytových prostorách, kde došlo k poklesu o 142 

dokončených jednotek. I když celkový počet dokončených bytů v roce 2018 poklesl, dokončené 

byty rodinných domů a nebytových budov naopak vzrostly. Lze tedy odhadovat, že v roce 2018 

převládaly spíše zakázky týkající se rodinných domů a nebytových budov. (19) 

4.8 Analýza konkurence 

Název společnosti Miroslav Novák-Klimax je vybrán z prostého důvodu. Slovo klimax značí 

pocit naprosté pohody, které se právě vzduchotechnika a klimatizace snaží docílit, ať už 

optimální teplotou prostředí nebo například čistým vzduchem. (20) 

Jelikož firma Klimax působí v Praze, má na trhu velkou konkurenci. Jak již bylo zmíněno, 

klempířské řemeslo je na trhu velmi žádané. Poptávka momentálně převyšuje nabídku. Výběr 

dané firmy vždy záleží na poptávajícím, jeho nárocích na termín zhotovení, ceně, a především 

vlastních preferencích. Firmě Klimax v Praze konkurují jak menší živnostníci, tak větší firmy 

(právnické osoby apod.). Analýzu konkurence jsem zaměřila především na Prahu, kde má firma 

Klimax sídlo a zákazníci by mohli poptávat služby firem v jedné oblasti. Uvedené konkurenty 

jsem nevybrala náhodně, ale především kvůli porovnání nabízených služeb. 
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1. Název, IČ: KLIMAX Teplice s.r.o. (IČ: 25409174) 

Sídlo: Teplická 45, 417 23 Košťany u Teplic 

Logo:  

Obrázek 3: Logo firmy KLIMAX Teplice s.r.o. 

 

Zdroj: Webové stránky firmy KLIMAX Teplice s.r.o., (21) 

 

Web. stránky: http://www.klimax.cz/ 

 

Největším konkurentem firmy Klimax, co se názvu týče, je společnost 

KLIMAX Teplice s.r.o.. Společnost působí v Teplicích, ale v případě vyhledávání 

společnosti Klimax na internetových stránkách, vyhledávač nabízí jako první nalezenou 

právě tuto společnost. Společnost byla založena roku 1994 panem Vladislavem 

Dlouhým. V roce 1999 se z fyzické osoby stala právnickou osobou s nynějším názvem. 

Stejně jako firmy Klimax se i tato zabývá výrobou, dodávkou, montáží a servisem 

vzduchotechniky a klimatizací. Společnost využívá klimatizační jednotky značek 

Toshiba, Hokkaido a Inventor. (21) 

 

Oproti společnosti Klimax tato společnost nabízí navíc 24 hodinový dispečink, 

nepřetržitou servisní výjezdovou službu a servis a montáže po celé České republice. Co 

se týče nabízených služeb, tato společnost nabízí navíc montáž autoklimatizací a tepelná 

čerpadla, jež jsou jedním z našich dlouhodobých cílů. 

 

 

 

 

 

 

http://www.klimax.cz/
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2. Název, IČ: UNIBLOCK TRADE s.r.o. (IČ: 27440010) 

Sídlo: Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha – Strašnice 

Logo:  

Obrázek 4: Logo firmy UNIBLOCK TRADE s.r.o. 

 

Zdroj: Webové stránky firmy UNIBLOCK TRADE s.r.o., (22) 

Web. stránky: https://www.uniblocktrade.cz/ 

 

Druhým konkurentem, hlavně co se týče sídla firmy je společnost UNIBLOCK 

TRADE s.r.o. Firma zajišťuje kompletní dodávky servis a revize klimatizací značek 

Daikin, Fujitsu, Acond, Toshiba, Mitsubishi, LG.  Lze říci, že dodávají klimatizaci na 

klíč (provedou výpočty, vypracují projektovou dokumentaci, namontují zařízení a 

zaškolí obsluhu). Dodávají klimatizační jednotky do bytů, rodinných domů a kanceláří. 

Společnost nabízí nejen klimatizace nástěnné, parapetní, podstropní, kazetové 

klimatizace v provedení split i multisplit, ale také mobilní klimatizaci. Co se týče 

vzduchotechniky, společnost provádí kompletní dodávky, servis a revize 

vzduchotechniky značek GEA LVZ, JANKA ENGINEERING, Remak, DOSPEL, VTS 

Group, CIC. (22) 

 

Tohoto konkurenta jsem vybrala nejen proto, že sídlí v těsné blízkosti firmy 

Klimax, ale protože kromě vzduchotechniky a klimatizace poskytují také montáž 

izolace (protipožární, zvukové, tepelné) do rodinných domů a komerčních prostor, což 

může být dalším bodem rozvoje společnosti Klimax. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniblocktrade.cz/
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3. Název, IČ: Petr Dibelka (IČ: 18939970) 

Sídlo: 18000 Praha - Libeň, Františka Kadlece 1540/3 

Logo:  

Obrázek 5: Logo firmy Klimatizace, vzduchotechnika Praha - Petr Dibelka 

 

Zdroj: Webové stránky firmy Klimatizace, vzduchotechnika Praha - Petr Dibelka, (23) 

Web. stránky: http://www.vzduchotechnikapraha.cz/ 

https://www.dibelka.cz/kontakt 

 

Dalším konkurentem je například společnost Petr Dibelka - klimatizace, 

vzduchotechnika Praha. Jedná se o společnost, která je na českém trhu od roku 1992 

a svým zákazníkům nabízí kompletní služby v oboru vzduchotechniky a klimatizace. 

Nabízí komplexní dodávky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení pro 

restaurace, skladové haly, prodejní plochy, kanceláře a bytové jednotky. Zajišťuje 

dodávky a instalace veškerých navazujících částí a profesí jako jsou měření a regulace, 

příslušné elektro rozvody, měření hluku a revize PPK. Dále zákazníkům nabízí 

kompletní servisní služby jak záruční, tak i pozáruční servis, pravidelné servisní 

prohlídky a pravidelnou údržbu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Služby 

poskytující nejen v Praze, kde sídlíme, ale na celém území České republiky. (23) 

 

Tohoto konkurenta jsem vybrala účelně a to proto, že byla založena dokonce 

později a i přesto, že sídlí v Praze, tak je schopna poskytovat služby po celé České 

republice, což je opět jeden ze stanovených cílů firmy Klimax. Další z cílů je schopnost 

brát větší zakázky, jako jsou právě např. restaurace, skladové haly, prodejní plochy, 

kanceláře a bytové jednotky. Společnost Petr Dibelka-klimatizace, vzduchotechnika 

Praha je pro firmu Klimax nejen konkurencí na území Prahy, ale i inspirací, co se 

rozvoje týče. 

 

 

 

http://www.vzduchotechnikapraha.cz/
https://www.dibelka.cz/kontakt
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4. Název, IČ: LAKA CZ s.r.o. (IČ: 25131770) 

Sídlo: U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10 

Logo:  

Obrázek 6 : Logo firmy LAKA CZ s.r.o. 

 

Zdroj: Webové stránky firmy LAKA CZ s.r.o., (24) 

Web. stránky: http://www.laka.cz/ 

 

Posledním zmíněným konkurentem je společnost LAKA CZ s.r.o., sídlící stejně 

jako firma Klimax na Praze 10. Společnost stejně jako ostatní zmíněné nabízí tzv. 

komfortní klimatizace, kam se řadí montáž klimatizací do bytů a komerčních prostor. 

Využívají především invertorové klimatizace značky LG a systémy Mitsubishi Heavy 

Industry. Společnost nabízí své služby po celé České republice. 

 

Tohoto konkurenta zmiňuji především z důvodu, že kromě komfortních 

klimatizací se zabývají také montáží tepelných čerpadel a přesného chlazení pro IT 

technologie a telekomunikace. Jedná se o přesnou klimatizaci server místností, 

datacenter, telekomunikačních kontejnerů či rozvaděčových skříní. Klimatizace 

dodávají například také do tzv. čistých prostor (laboratoře, operační sály). Jedná se o 

speciální klimatizační zařízení, které musí vyhovět zvláštním nárokům na stabilitu 

teploty, vlhkosti a množství prachových částic a bakterií. Za zmínku stojí rozhodně i 

montáž tzv. zdvojených podlah, které jsou určené pro technologické a kancelářské 

prostory (např. počítačové sály, telefonní ústředny a kanceláře). Zdvojené podlahy 

slouží především k využití prostoru pod podlahou pro rozvod vzduchu z klimatizace, 

vzduchotechniky, silové a sdělovací vedení elektro, zabezpečovací a protipožární 

systémy, automatická hasící zařízení a obdobné instalace, čímž umožňují vysokou 

variabilitu prostoru a instalací budovy. 

 

Tento konkurent může pro firmu Klimax být inspirací, jak lze nabízené služby, 

týkající se klimatizací, rozšířit a odlišit se tak od nynějších konkurentů na trhu. Inspirací 

http://www.laka.cz/
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je společnost LAKA CZ s.r.o. i v nabízené možnosti servisu do 4 hod. od nahlášení 

závady. (24) 

Analýza konkurence jasně ukázala, že konkurence v Praze je vysoká. I přes toto zjištění 

poptávka po klempířském řemeslu stále převyšuje nabídku, nouzi o zakázky firma nemá. 

Největším konkurentem, co se názvu týče, je společnost KLIMAX Teplice s.r.o., která při 

vyhledávání na internetu zabírá první pozici. Není sice přímým konkurentem, ale protože nabízí 

služby po celé České republice, může teoreticky firmě Klimax konkurovat i v Praze. Další tři 

konkurenti působí v Praze. Tyto konkurenty jsem vybrala z hlavního důvodu, že potencionální 

zákazník by mohl volit jejich služby kvůli rozšířenému sortimentu, velikosti podnikatelského 

subjektu, nebo vzhledu webových stránek. V případě, že by zákazník poptával kromě 

vzduchotechniky a klimatizace i montáž izolace, mohl by volit spíše firmu UNIBLOCK TRADE 

s.r.o. Společnost LAKA CZ s.r.o. je pak konkurentem především v případě, že by zákazník 

poptával dodávku klimatizace do speciálních prostor (např. laboratoří, operačních sálů). 

4.9 Marketingová a obchodní strategie 

V následující kapitole se budu zabývat marketingovou komunikací, reklamní propagací a 

podporou prodeje. 

Aktuální stav je takový, že firma Klimax má pouze internetové stránky. Žádnou jinou 

propagaci firma bohužel nemá, což hodnotím jako velké mínus. Níže jsem navrhla 

marketingové nástroje, kterých by majitel mohl k propagaci firmy využít. 

Prvním bodem bude založení stránek společnosti na nepoužívanějších sociálních sítích, 

kde budou přidány fotografie již realizovaných projektů. Pro zákazníka může být rozhodující 

vidět fotodokumentaci realizovaných projektů. 

Druhým bodem bude aktualizace vzhledu webových stránek. Web bude přizpůsoben i 

pro mobilní vyhledávače. V dnešní době je dle mého názoru nutností mít přehlednou verzi webu 

pro zákazníky, kteří vyhledávají služby na mobilních zařízeních. 

S webovými stránkami jde ruku v ruce podpora propagace ve vyhledávači, tzv. SEO 

optimalizace. Jak již bylo zmíněno, název Klimax je velmi atraktivní a vzhledem k jeho 

významu, je mnoha podnikateli využíván do názvu firmy. Pozice ve vyhledávačích je tedy pro 

viditelnost firmy Klimax klíčová. 
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Veškeré zmíněné služby, určené pro podporu propagace firmy na internetu, budou 

zajištěny firmou New Logic. Dle zaslané nabídky (viz Příloha č. 1) bude zvolena verze webu 

Pluto, která je vhodná pro menší podnikatele nebo živnostníky. Dle obchodního zástupce je 

zmíněná verze webu ideální pro podnikatele, nabízející řemeslné práce. Orientační cena je 

stanovena na 45 000 Kč (bez DPH). (25) 

Dalším důležitým marketingovým nástrojem bude polepení vozového parku logem 

společnosti, popisem podnikání a kontaktními údaji. Dle mého názoru je to nejjednodušší 

způsob reklamy, jelikož se vozy firmy pohybují neustále v Pražském provozu. Jednorázové 

náklady na polepení automobilu decentní reklamou jsou minimální, avšak mohou dlouhodobě 

plnit svou hlavní funkci. Cena polepení automobilu fólií se pohybuje kolem 1500 Kč za 1 m2, 

přičemž životnost fólie se předpokládá až na 7 let (Viz Příloha č. 6). (26) 

Obrázek 7: Ukázka plánovaného polepení automobilu 

 

Zdroj: Webové stránky firmy GLASSGARANT PRAHA s.r.o., (26) 

Co se týče přímého propagace zákazníkům dle stanovených dlouhodobých cílů, bude 

firma v nadcházejících letech přijímat obchodně technického zástupce, který bude mít veškerý 

prodej služeb zákazníkům na starost. Povinnosti obchodní zástupce budou především 

vyjednávání podmínek a uzavírání smluv se zákazníky, navazování kontaktů s developery, 

prezentace poskytovaných služeb, monitoring trhu atd. 

Jelikož je Klimax firma s dlouholetou tradicí, hlavní a nejdůležitější propagací je kvalitně 

odvedená práce a spokojený zákazník, který díky svému kladnému doporučení dělá největší 

reklamu společnosti. Majitel může vždy po dokončení zakázky vyzvat své zákazníky, aby 

v případě spokojenosti napsali krátkou recenzi na webové stránky, popř. Google hodnocení, 

které má také velkou váhu při výběhu dodavatele. 
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4.9.1 Cenová politika 

Cenová politika firmy, poskytující služby, je orientována především na maximalizaci zisku, 

z něhož je pak firma schopna rozvíjet své podnikání, jak navýšením aktiv, tak přijetím nových 

zaměstnanců. 

Jelikož firma Klimax poskytuje služby, ne přímo produkt, je velmi obtížné stanovit 

průměrnou cenu zakázky. Každá zakázka je velmi individuální a zákazníkovi jsou naceněny 

přesně ty služby, které poptává dle požadavků projektové dokumentace a rozpočtu. Jedná se 

tedy o velmi různorodé cenové nabídky u každého zákazníka. I přesto jsem průměrnou cenu 

stanovila orientačně na základě porovnání 4 zakázek, jež firma Klimax realizovala v posledních 

letech. Cena byla stanovena průměrem dle celkové ceny díla, ve vystavených fakturách (viz 

Příloha č. 7). Faktury obsahují ceny veškerých komponentů, jež byly v dané zakázce použity.  

Tabulka 5: Stanovení průměrné ceny z vybraných 4 zakázek 

č. zakázky Název zakázky Cena dle SoD 

1 Bytový dům Tetínská 846 551 Kč 

2 Základní škola Formanská 90 122 Kč 

3 Italská 12 334 819 Kč 

4 Viladomy Stodůlky, objekt A 570 084 Kč 

Průměrná cena zakázky 460 394 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

 

Z dat, uvedených v tabulce č. 6 lze vyčíst, že cenová politika, zaměřená na maximalizaci 

zisku, byla v posledních čtyřech letech splněna. Majitel s každým rokem dosahoval vyššího 

zisku. Evidence příjmů a výdajů byla vygenerována z účetního programu, evidující daňovou 

evidenci, a jsou k nahlédnutí v Příloze č. 8. Lze tedy odhadovat, že po splnění stanovených cílů 

vzroste poptávka, firma s najmutím nového klempíře bude schopna realizovat větší počet 

zakázek a dojde tak k navýšení zisku. 
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Tabulka 6: Historie zisku (období 2015-2018) 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

V následující tabulce č. 7 jsou pak uvedeny měsíční tržby, které byly generovány za 

období od roku 2015 do roku 2018.  Měsíční tržby byly vygenerovány z účetního programu, 

evidující daňovou evidenci, a jsou k nahlédnutí v Příloze č. 2. Tržby se odvíjí nejen od velikosti 

zakázek, ale především od množství zakázek za rok. Tržby, uvedené v tabulce č. 7 byly 

generovány při práci 2 klempířů. S najmutím nového klempíře sice majiteli vzrostou náklady 

na mzdy, ale díky realizaci většího počtu zakázek, bude docházet k navýšení tržeb minimálně 

o 20 % ročně. Trend tržeb bude rostoucí. 

Tabulka 7: Měsíční přehled tržeb za období 2015-2018 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

 

 

Rok
Příjmy 

CELKEM

Výdaje vykázané 

CELKEM
Cekový základ daně (zisk)

2015 2 325 416 Kč 2 166 421 Kč 158 995 Kč

2016 2 026 800 Kč 1 865 415 Kč 161 385 Kč

2017 1 815 311 Kč 1 653 003 Kč 162 307 Kč

2018 2 111 010 Kč 1 946 639 Kč 164 372 Kč

Podklady pro daňové přiznání

2015 2016 2017 2018

Leden 207 250 Kč 95 912 Kč 114 325 Kč 242 229 Kč

Únor 304 373 Kč 248 139 Kč 31 833 Kč 261 016 Kč

Březen 168 940 Kč 69 290 Kč 262 140 Kč 240 490 Kč

Duben 311 243 Kč 177 616 Kč 17 908 Kč 118 107 Kč

Květen 195 282 Kč 279 571 Kč 255 207 Kč 200 777 Kč

Červen 57 439 Kč 147 381 Kč 81 225 Kč 223 128 Kč

Červenec 177 573 Kč 151 335 Kč 400 835 Kč 249 178 Kč

Srpen 119 367 Kč 216 354 Kč 126 165 Kč 296 673 Kč

Zaří 21 530 Kč 123 250 Kč 42 360 Kč 152 086 Kč

Říjen 484 605 Kč 249 134 Kč 262 115 Kč 39 150 Kč

Listopad 98 516 Kč 218 353 Kč 14 994 Kč 16 662 Kč

Prosinec 197 115 Kč 125 160 Kč 225 755 Kč 174 250 Kč

Celkový obrat za rok 2 343 231 Kč 2 101 496 Kč 1 834 862 Kč 2 213 746 Kč

Měsíční obraty
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4.9.2 Dodavatelé 

Jelikož firma Klimax nevyrábí vlastní produkty, nedílnou součástí tohoto podnikání je dodávka 

jednotlivých komponentů, díky nimž jsou veškeré práce realizovatelné. Cílem firmy Klimax je 

pracovat s ověřenými dodavateli, kteří zaručují dodání kvalitních výrobků, potřebných pro 

realizovaní zakázek. Výběr dodavatele je především na preferencích majitele společnosti. Níže 

uvádím dodavatele, se kterými firma Klimax dlouhodobě spolupracuje. 

• Multi-Vac S.r.o.; Kle-za.; Systemair a.s. - Dodavatelé potrubí (tvarovek a ventilátorů, 

vyústek). 

• ALTEKO, s.r.o. – Dodavatel ventilátorů větších rozměrů a klimatizačních jednotek. 

• MANDÍK, a.s. - Dodavatel protipožárních komponentů a průmyslových topných systémů. 

• ATREA s. r. o. - Dodavatel vzduchotechnických zařízení. 

• STAV-INVEST, střešní systémy, s.r.o. - Velkoobchodní a maloobchodní prodej střešních 

krytin a dalších materiálů potřebných pro klempířské práce. 

• Stubai – Výrobce a dodavatel nářadí pro klempíře. 

• ABV Klima s.r.o. – Dodavatel klimatizačních jednotek, kondenzačních jednotek pro 

vzduchotechniku, fan coil jednotek a VRF systémů. 

4.10 Finanční plán 

V následující kapitole se pomocí výpočtů cash flow snažím ověřit, zda se majiteli firmy Klimax 

vyplatí realizování veškerých krátkodobých cílů.  

 Tabulka č. 8 obsahuje historické toky peněz. Celkové saldo představuje u fyzické 

osoby výši zisku. Fyzická osoba účtuje v soustavě daňových příjmů a výdajů zisk na základě 

skutečných toků. Do výpočtů nebyly zahrnuty platby sociálního a zdravotního pojištění, jelikož 

nejsou z daňového hlediska uznatelné (neovlivňují výši zisku). Při této výši zisku byla daň ze 

zisku v každém roce téměř nulová. 
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Tabulka 8: Cash Flow projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

V následující Tabulce č. 9 jsem znázornila finanční plán budoucích 4 let. Jak již bylo 

naplánováno, každý rok se příjmy a výdaje zvednou o 20 %. Kromě provozních výdajů jsou 

zde započítány i náklady na marketing, mzdy a na manažerské školení. 

Tabulka 9: Finanční plán (2019-2022) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních podkladů firmy, 2019 

Dle tabulky č. 9 je zřejmé, že zisk nejvíce ovlivní zaměstnání nového klempíře. Majiteli 

kvůli nákladům na mzdy klesne v roce 2020 zisk až o 97 %. Příjmy a výdaje jsou plánovány 

s navýšením o 20 % ročně. V případě že by majitel chtěl generovat větší zisk, musely by se 

snažit o navýšení objemu tržeb o více procent, navýšit procento zisku nebo případně snížit 

mzdy. V roce 2021 je pak zisk opět znatelně vyšší. Pro ukázku jsem vložila finanční plán i 

v roce 2022. V případě, že majitel v tomto roce nebude investovat do dalšího rozvoje firmy, 

zisk bude téměř dvojnásobný. Z finančního plánu tedy vyplývá, že i přes vynaložené náklady 

na rozvoj podnikání, bude firma muset první roky počítat s menším ziskem. Daň se zisku bude 

v letech 2019, 2020, 2021 taktéž téměř nulová, v roce 2022 bude více jak 30 000 Kč. 

2015 2016 2017 2018

2 325 416 2 026 800 1 815 311 2 111 010 

1 684 021 1 431 255 1 267 083 1 488 359 

482 400 434 160 385 920 458 280 

2 166 421 1 865 415 1 653 003 1 946 639 

158 995 161 385 162 307 164 372 

158 995 320 380 482 687 647 059 

Náklady na manažerské školení

Náklady na mzdy

Náklady na marketing

VÝDAJE CELKEM

CELKOVÉ SALDO

KUMULOVANÉ SALDO

Celkové provozní výdaje

PŘÍJMY

VÝDAJE

Cash flow

PŘÍJMY CELKEM

Rok

2019 2020 2021 2022

2 533 212 3 039 855 3 647 826 4 377 391 

1 786 030 2 143 236 2 571 884 3 086 260 

6 900 

506 520 892 440 900 480 912 540 

46 500 

2 339 050 3 035 676 3 479 264 3 998 800 

194 162 4 178 168 562 378 590 

841 221 845 399 1 013 961 1 392 552 

Náklady na manažerské školení

Náklady na mzdy

Náklady na marketing

VÝDAJE CELKEM

CELKOVÉ SALDO

KUMULOVANÉ SALDO

Celkové provozní výdaje

PŘÍJMY

VÝDAJE

PŘÍJMY CELKEM

Rok

Finanční plán
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4.11 SWOT analýza, rizika projektu 

Zpracovaná SWOT analýza poskytuje přehled o silných a slabých stránkách firmy Klimax, 

vnějších příležitostech a hrozbách plynoucí z okolí. 

Obrázek 8: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2019 

 

 

 

• Kvalita poskytovaných služeb

• Rychlost dodání a montáže

• Dlouholetá praxe (již od roku 1991)

Silné 
stránky

• Velikost podniku (fyzická osoba může pro 
zákazníky působit méně věrohodněji)

• Nedostatečný marketing

• Malý počet klempířů (pouze 2 řemeslníci)

Slabé 
stránky

• Rozšíření sortimentu poskytovaných služeb

• Schopnost brát větší a více zakázek

• Implementace nových zaměstnanců (klempířů)

Příležitosti

• Konkurence

• Malá poptávka

• Solventnost ze strany zákazníka
Hrozby
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4.11.1  Analýza rizik 

V následujících odstavcích uvádím možná rizika, jež vyplývají ze slabých stránek. Analýzu 

rizik rozděluji na vnitřní a vnější rizika. 

• Vnitřní rizika  

Jelikož firma Klimax není začínající firma, jednou z výhod je, že nehrozí nedostatek 

zkušeností s poskytováním služeb. Firma má od svého založení dlouholetou praxi, od roku 

1991. Jelikož jeden z cílů je rozšíření firmy, jako hrozbu bych zmínila nedostatek 

zkušeností s vedením větší firmy. Majitel nebude mít dostatek zkušeností s vedením většího 

počtu zaměstnanců, a proto by bylo vhodné absolvovat kurzy o podnikání, případně 

vyslechnout některé ze zkušenějších kolegů či konkurentů. Jako poslední východisko bych 

viděla najmutí manažera, který převezme vedení firmy v případě, že dosavadní majitel již 

nebude kompetentní vést firmu sám. Majitel se věnuje nejen vedení firmy, ale i pracím na 

stavbě. Dalším vnitřním rizikem je určitě nespokojenost zaměstnanců. Toto riziko lze řešit 

pravidelnými schůzkami zaměstnanců a majitele, tzv. one-to-one meetingy. 

• Vnější rizika 

Důležitým vnějším rizikem je již zmíněná konkurence. Bohužel majitel nedokáže 

ovlivnit, kolik podobných společností se ještě začne na trhu objevovat, avšak na území 

Prahy a středních Čech je konkurence vysoká. Největším „bojem“ proti konkurenci je 

kvalitně odvedená práce a spokojenost zákazníka. Právě díky těmto faktorům lze využít 

doporučení ve prospěch firmy a získat tak dobré jméno a postavení na trhu. 

Dalšími velkým rizikem je malá poptávka po službách. To znamená, že firma 

nezíská potřebnou klientelu, tím pádem nedokáže generovat zisky a společnosti hrozí 

stagnace. Toto riziko bohužel příliš nelze ovlivnit, ale je velmi důležité si jej uvědomovat. 

Obranou proti malé poptávce je právě například ono rozšíření poskytovaných služeb a 

rozšíření cílového trhu. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského plánu firmy Klimax. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Veškeré údaje, zmíněné v praktické 

části, byly podloženy interními podklady a vychází ze skutečných dat firmy Klimax. 

Teoretická část obsahuje základní informace o podnikání, především porovnání podnikání 

fyzické a právnické osoby.  Dále obsahuje strukturu a podrobnější popis jednotlivých částí 

podnikatelského plánu. Cílem teoretické části bylo vytvořit ucelený návod, jak sestavit 

podnikatelský plán. Struktura teoretické části byla následně použita při sestavování 

podnikatelského plánu v praktické části. 

Praktická část obsahuje podnikatelský plán firmy Klimax. Hlavním cílem praktické části 

bylo sestavit podklad, který bude moci majitel využít v případě, že by chtěl své podnikání 

rozvíjet, dosáhnout nových cílů, případně žádat potencionálního investora o finanční podporu 

podnikání. 

Jedna z hlavních částí praktické části je stanovení cílů. V praktické části jsou rozvedeny 

krátkodobé a dlouhodobé cíle, na jejichž základě je sestaven finanční plán. Podkladem pro 

stanovení cílů byly především slabé stránky firmy. U krátkodobých cílů jsem se zaměřila na 

marketing, příjem nového zaměstnance a management firmy. Krátkodobé cíle jsou 

koncipovány jako SMART a součástí kapitoly je analýza nákladů, tržeb a součet skutečně 

realizovaných projektů. Z analýzy vyplývá, že se zaměstnáním dalšího klempíře tržby vzrostou 

o 50 %. 

Analýza trhu byla sestavena porovnáním skutečného počtu zakázek, které firma realizovala 

od roku 2015 do roku 2018, a dat Českého Statistického Úřadu (Statistika: počty dokončených 

bytů na území Prahy). Analýza konkurence byla zpracována s ohledem na stanovené cíle firmy. 

V kapitole cenová politika jsem porovnávala veškeré finanční údaje firmy. Údaje se týkaly let 

2015 až 2018. V první části jsem stanovila průměrnou cenu zakázky, v druhé jsem pak 

porovnávala příjmy, výdaje a zisk. Analýza ukázala, že od roku 2015 do roku 2017 docházelo 

k mírnému poklesu příjmů i výdajů, oproti tomu zisk byl rostoucí.  

Finanční plán vychází z historický dat a je naplánován na nadcházející 4 roky, tzn. od roku 

2019 do roku 2022. Do historických dat jsou zahrnuty skutečné příjmy, výdaje a dosavadní 
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náklady na mzdy. Plánované příjmy a výdaje jsou díky naplánovaným cílům, každým rokem 

navýšeny o 20 %. Finanční plán je koncipován jako varianta reálná. 

Výsledkem bakalářské práce bylo sestavení kompletního podnikatelského plánu, 

odvíjejícího se od reálných dat firmy. Dle mého názoru má podnikání v tomto oboru velký 

potenciál a z malé firmy lze vybudovat prosperující společnost. Realizaci navržených cílů bych 

majiteli doporučila, protože i přes vysoké náklady v prvopočátku lze časem docílit vysokého 

zisku. Podnikatelský plán potvrzuje, že projekt je životaschopný. 
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Příloha 1: Cenová nabídka tvorby webových stránek 
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Příloha 2:  Měsíční obraty firmy Klimax (2015-2018) 
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Příloha 3: Analýza trhu (otázky dotazníku, grafické vyhodnocení) 
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Příloha 4: Seznam faktur (2015-2018) 

 

FAKTURA č.
NÁZEV 

ODBĚRATELE
DPH NÁZEV AKCE MĚSÍC

CENA (bez 

DPH)
DPH 

CENA 

CELKEM

1 Realit EM 21 servis 1 6 820,00 6 820,00

2 Etna 21 servis 1 1 219,00 1 219,00

3 Králíček 21 servis 1 1 460,00 1 460,00

4 Abbey 15 stodůlky D,PVM 1 74 724,00 74 724,00

5 Beznoska 21 kuchyň 1 33 270,00 33 270,00

6 Active group 21 servis - jarov 1 2 700,00 2 700,00

7 Pela 21 MB 1 54 921,60 54 921,60

8 Realit EM 21 servis 1 6 700,00 6 700,00

9 Abbey 15 stodůlky D 1 99 920,00 99 920,00

10 Pela 21 boleslav 1 229 728,00 229 728,00

11 Engram 21 u pramene 1 26 000,00 26 000,00

12 Novotisk 21 servis 2 37 190,00 37 190,00

13 Abbey 15 stodůlky C 2 113 005,00 113 005,00

14 Hanousek 15 květnice 2 4 600,00 4 600,00

15 Beznoska 21 servis 2 3 050,00 3 050,00

16 Abbey 15 stodulky B 2 82 025,00 82 025,00

17 Abbey 15 stodulky  B klima 3 31 780,00 31 780,00

18 Abbey 15 stod E 3 17 720,00 17 720,00

19 Bussmark 21 servis 3 7 000,00 7 000,00

20 Abbey 15 stod D 3 19 334,00 19 334,00

21 Soud 21 servis 3 2 380,00 499,80 2 879,80

22 Šanda 21 servis 3 2 475,00 2 475,00

23 Rúžička 21 lapače 3 2 880,00 2 880,00

24 Pela 21 stodola 3 16 700,00 16 700,00

25 Abbey 15 studůlky C 3 25 875,00 25 875,00

26 Stavby Vestec 21 D Měcholupy 4 265 000,00 265 000,00

27 Abbey 15 stodůlky B 4 26 875,00 26 875,00

28 Etna 21 servis 5 1 219,00 1 219,00

29 Králíček 21 servis 5 1 460,00 1 460,00

30 Stavby Vestec 21 D Měcholupy 5 195 282,00 195 282,00

31 Realit EM 21 Máchova 5 5 120,00 5 120,00

32 Realit EM 21 Masaryka 5 6 700,00 6 700,00

33 Novotisk 21 servis 5 37 190,00 37 190,00

34 AZ flex 21 servis 5 4 070,00 4 070,00

35 Měchurová 21 servis 6 6 200,00 6 200,00

36 Realit EM 21 chuc 6 1 680,00 1 680,00

37 Dolce Abbraccio 21 cukrárna 6 8 431,00 8 431,00

38 Traficon 15 Průhonice 6 104 502,00 104 502,00

39 Pama 15 Peroutkova 6 11 160,00 11 160,00

40 Novotisk 21 rukávy 6 8 944,00 8 944,00

41 Abbey 15 Stodůlky E 7 42 595,00 42 595,00

42 Stavby Vestec 21 D Měcholupy 7 55 220,00 55 220,00

43 Pela 21 Boleslav 7 36 709,00 36 709,00

44 Abbey 15 Stodůlky D 7 11 141,00 11 141,00

45 Abbey 15 Stodůlky A 7 46 800,00 46 800,00

46 Realit EM 21 masaryka 8 3 220,00 3 220,00

47 Mašinda 21 filtr 8 1 950,00 1 950,00

48 Engram 15 Bachova 8 12 000,00 12 000,00

49 Pela 15 Zlatnická 8 16 360,00 16 360,00

50 Stavby Vestec 21 D Měcholupy 9 21 990,00 21 990,00

2015
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51 Abbey 15 Stodůlky A 9 126 030,00 126 030,00

52 Abbey 15 Stodůlky A 9 78 361,00 78 361,00

53 Engram 15 Hybernská 10 45 000,00 45 000,00

54 Dušková 15 Na Březince 10 33 920,00 33 920,00

55 Realit servis 21 Masarykovo náb 10 12 821,00 2 692,41 15 513,41

56 Novotisk 21 servis 10 37 190,00 37 190,00

57 Abbey 15 BCDE 10 75 900,00 75 900,00

58 Abbey 15 A 10 104 715,00 104 715,00

59 Realit EM 21 Máchova 10 3 840,00 3 840,00

60 Realit EM 21 Masaryka 10 7 360,00 7 360,00

61 Bohemie invest 21 servis 10 1 680,00 1 680,00

62 Soud 21 servis 10 5 630,00 1 182,30 6 812,30

63 Prosaz 21 protokol 10 4 420,00 4 420,00

64 Engram 15 Hybernská 10 7 529,00 7 529,00

65 Stavby Vestec 21 D Měcholupy 11 38 337,50 38 337,50

66 Etna 21 servis 11 1 219,00 1 219,00

67 Králíček 21 servis 11 1 460,00 1 460,00

68 Abbey 15 Vícepr KKC 11 10 093,00 10 093,00

69 Novotisk 21 odpad 11 11 250,00 11 250,00

70 Realit EM 21 opr 3NP 11 16 400,00 16 400,00

71 Realit EM 21 Máchova m+r 12 7 394,00 7 394,00

72 Copan 15 Záluží KKC 12 19 000,00 19 000,00

73 Oulehle 15 Troja 12 89 602,00 13 440,00 103 042,00

74 Šanda 21 servis 12 2 475,00 2 475,00

75 Realit EM 21 Máchova m+r 12 1 640,00 1 640,00

2 578 561,10 17 814,51 2 596 375,61CELKEM
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FAKTURA č.
NÁZEV 

ODBĚRATELE
DPH NÁZEV AKCE MĚSÍC

CENA (bez 

DPH)
DPH 

CENA 

CELKEM

1 Truhlářská 21 3PP 1 36 760,00 36 760,00

2 Suchý 21 karlova 1 14 530,00 3 051,30 17 581,30

3 Beznoska 21 servis 1 1 184,00 1 184,00

4 Truhlářská 21 5PP 1 23 760,00 23 760,00

5 Stavby vestec 21 D Měch 2 77 063,00 77 063,00

6 Novotisk 21 servis 2 37 190,00 37 190,00

7 Beznoska 21 ohř 2 6 100,00 6 100,00

8 Abbey 15 A 2 99 568,00 99 568,00

9 Abbey 15 A - vícepr 2 5 570,00 5 570,00

10 Abbey 15 A- kotelna vicprc 2 8 845,00 8 845,00

11 Prokop 15 Hostivice 3 42 770,00 6 415,50 49 185,50

12 Soud 21 servis 3 3 360,00 705,60 4 065,60

13 Králíček 21 servis 3 2 540,00 2 540,00

14 Etna 21 servis 3 1 219,00 1 219,00

15 CSS - P-2 21 Máchova 3 5 468,00 1 148,28 6 616,28

16 CSS - P-2 21 J Masaryka 3 6 780,00 1 423,80 8 203,80

17 Stavby vestec 21 D Měch 3 33 637,00 33 637,00

18 Abbey 15 A-KKC 4 55 380,00 55 380,00

19 Abbey 15 A vícepr 4 7 538,00 7 538,00

20 Abbey 15 A rozvod 4 29 400,00 29 400,00

21 Měchurová 21 servis 4 6 200,00 6 200,00

22 Mašinda 21 filtr-lapač 4 3 940,00 3 940,00

23 Beznoska 21 kuchň 355 4 45 421,00 45 421,00

24 Hanka comp 21 nehty 4 124 174,00 26 076,54 150 250,54

25 Abbey 15 A-KKC 5 115 920,00 115 920,00

26 Pela 21 Myšlín 5 61 725,00 61 725,00

27 Copan servis 15 KKC 5 7 200,00 7 200,00

28 Abbey 15 A-KKC 6 80 136,00 80 136,00

29 Nad Meandry 21 servis 6 5 360,00 804,00 6 164,00

30 Eridan 21 servis 6 5 520,00 5 520,00

31 MŽP 21 servis 6 1 935,00 406,35 2 341,35

32 CSS - P-2 21 oprava 6 12 960,00 2 721,60 15 681,60

33 Novotisk 21 servis 6 37 190,00 37 190,00

34 Pela 21 Myšlín 7 45 854,00 45 854,00

35 Abbey 15 Stodůlky A 7 85 210,00 85 210,00

36 Čurda 21 servis 7 1 980,00 1 980,00

37 Etna 21 servis 7 7 419,00 7 419,00

38 Králíček 21 servis 7 1 460,00 1 460,00

39 Abbey 15 A-KKC 7 3 870,00 3 870,00

40 Pela 21 Myšlín opr1PP 7 74 289,00 74 289,00

41 Novotisk 21 oprava 8 9 450,00 9 450,00

42 Pela 21 Myšlín 8 48 760,00 48 760,00

43 Pela 21 Myšlín vícepr 8 16 065,00 16 065,00

44 Pela 15 Bieblova 8 74 490,00 74 490,00

45 Bohemie invest 21 servis 8 1 680,00 1 680,00

46 Šanda 21 servis 8 2 475,00 2 475,00

47 CSS - P-2 21 Masaryka 8 6 780,00 1 423,80 8 203,80

48 CSS - P-2 21 Máchova 8 3 540,00 743,40 4 283,40

49 Čurda 21 servis 9 2 920,00 2 920,00

50 Prokop 15 Hostivice 9 93 595,00 14 039,25 107 634,25

2016
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51 JO-KR-13 21 Žermanická 9 49 674,00 49 674,00

52 Pela 21 Myšlín 9 141 500,00 141 500,00

53 Pela 21 Myšlín 9 29 160,00 29 160,00

54 Pela 21 Myšlín 10 141 500,00 141 500,00

55 Pela 21 Bieblova 10 110 977,00 110 977,00

56 Kloučková 21 zubní 11 30 064,00 6 313,44 36 377,44

57 Milada 22 21 Šmeralova 11 28 600,00 6 006,00 34 606,00

58 Soud 21 servis 11 2 380,00 499,80 2 879,80

59 Etna 21 servis 11 1 530,00 1 530,00

60 Králíček 21 servis 11 1 460,00 1 460,00

61 Pela 15 Bieblova 11 56 890,00 56 890,00

62 Novotisk 21 servis 11 37 190,00 37 190,00

63 CSS - P-2 21 Masaryka 11 6 780,00 1 423,80 8 203,80

64 CSS - P-2 21 Máchova 11 3 540,00 743,40 4 283,40

65 Pela 21 Myšlín 11 72 273,00 72 273,00

66 Pela 21 Myšlín 11 5 590,00 5 590,00

67 Holan - active grp 21 servis 11 2 135,00 2 135,00

68 Resbyt - konečný 21 FM 11 11 480,00 11 480,00

69 Štěchovická 15 dekl 12 2 300,00 345 2 645,00

2 221 203,00 74 290,86 2 295 493,86CELKEM
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FAKTURA č. NÁZEV ODBĚRATELE DPH NÁZEV AKCE MĚSÍC
CENA (bez 

DPH)
DPH 

CENA 

CELKEM

1 Beznoska 21 servis 1 3 348,00 3 348,00

2 CSS P-2 21 servis 1 13 390,00 2 811,90 16 201,90

3 Pela 21 Myšlín 1 36 580,00 36 580,00

4 Suchý 21 Karlova 2 7 170,00 1 505,70 8 675,70

5 Etna 21 servis 2 1 530,00 1 530,00

6 Králíček 21 servis 2 1 460,00 1 460,00

7 Šanda 21 servis 2 1 365,00 1 365,00

8 Šanda 21 servis 2 1 320,00 1 320,00

9 Soud 21 servis 3 2 380,00 499,80 2 879,80

10 CSS P-2 21 Máchova 3 3 540,00 743,40 4 283,40

11 CSS P-2 21 Masaryka 3 6 780,00 1 423,80 8 203,80

12 Novotisk 21 servis 3 37 190,00 37 190,00

13 Devpro 21 Brandýs 3 56 640,00 56 640,00

14 Abbey 15 Tetínská 3 39 000,00 39 000,00

15 Měchurová 21 servis 4 6 200,00 6 200,00

16 CSS P-2 21 opr 1PP 4 14 800,00 3 108,00 17 908,00

17 Pela 21 Myšlín - vícepr tl hl 4 19 760,00 19 760,00

18 Abbey 15 Tetínská 4 173 400,00 173 400,00

19 Paleček 21 Truhlářská 5 33 278,00 33 278,00

20 Pela 21 Myšlín - konec 5 16 000,00 16 000,00

21 Pela 21 Myšlín - garáž 5 5 500,00 5 500,00

22 Nad Meandry 15 revize 6 5 360,00 804,00 6 164,00

23 MŽP 21 servis 6 1 935,00 406,35 2 341,35

24 Etna 21 servis 6 1 530,00 1 530,00

25 Králíček 21 servis 6 1 460,00 1 460,00

26 Dlouhá Vlasta 21 PD 6 4 000,00 840,00 4 840,00

27 Jaso-mont 15 Radotín 6 32 411,00 32 411,00

28 Abbey 15 Tetínská 6 172 270,00 172 270,00

29 Novotisk 21 servis 6 37 190,00 37 190,00

30 Kolář 21 Palackého 6 61 680,00 61 680,00

31 Eridan 21 servis 7 1 880,00 1 880,00

32 Dolce Abbraccio 21 Nerudova 7 8 230,00 8 230,00

33 Italská 21 servis 7 7 790,00 7 790,00

34 Jaso-mont 15 vícepr 7 3 790,00 3 790,00

35 CSS P-2 21 Máchova 7 4 820,00 1 012,20 5 832,20

36 CSS P-2 21 Masaryka 7 6 780,00 1 423,80 8 203,80

37 Abbey 15 Přezletice 7 7 080,00 7 080,00

38 Abbey 15 Tetínská vícepráce 7 25 815,00 25 815,00

39 Abbey 15 Tetínská CU 7 116 200,00 116 200,00

40 Soud 21 servis 7 2 380,00 499,80 2 879,80

41 Bohemie invest 21 servis 7 1 680,00 1 680,00

42 Abbey 15 Přezletice 7 42 480,00 42 480,00

43 Soud 21 oprava SP řemen 8 5 663,00 1 189,23 6 852,23

44 Abbey 15 Tetínská 8 58 610,00 58 610,00

45 Etna 21 Měnič 8 10 840,00 10 840,00

46 Pramen maso 21 mot jistič 8 6 300,00 6 300,00

47 Suchý 21 Karlova 8 1 970,00 413,70 2 383,70

48 Abbey 15 Tetínská KKC 9 6 280,00 6 280,00

49 Abbey 15 Tetínská KKC 9 36 080,00 36 080,00

50 Pama 15 Peroutkova KKC 9 6 703,00 6 703,00

2017
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51 Pramen maso 21 odtah box 9 29 629,00 29 629,00

52 Pama 15 Černochova KKC 9 11 780,00 11 780,00

53 Abbey 15 Tetínská KKC dod 9 59 754,00 59 754,00

54 Hauba 21 Michelská 10 1 880,00 394,8 2 274,80

55 Atra 21 Otakarova 10 11 550,00 11 550,00

56 Abbey 15 Svody balk 10 17 250,00 17 250,00

57 Abbey 15 Tetínská vzt 10 152 003,00 152 003,00

58 SVJ Vágnerova 15 Kbely 10 2 580,00 387 2 967,00

59 Suchý 21 Karlova 10 9 940,00 2087,4 12 027,40

60 Abbey 15 Parapet 11 61 317,00 61 317,00

61 Abbey 15 Svody vychod 11 34 992,00 34 992,00

62 Abbey 15 Balk dvěře 12 37 307,00 37 307,00

63 Novotisk 21 servis 12 37 190,00 37 190,00

64 Italská 21 m+r 12 25 320,00 25 320,00

1 652 330,00 19 550,88 1 671 880,88CELKEM
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FAKTURA 

č.

NÁZEV 

ODBĚRATELE
DPH NÁZEV AKCE MĚSÍC

CENA (bez 

DPH)
DPH 

CENA 

CELKEM

1 CSS-P2 21 servis Máchova 1 3 540,00 743,40 4 283,40

2 Evosa 21 UVN-KKC 1 65 743,00 65 743,00

3 CSS-P2 21 servis Masaryka 1 6 780,00 1 423,80 8 203,80

4 Engram 15 Belgická 1 18 520,00 18 520,00

5 Abbey 15 Tetínská 1 135 068,00 135 068,00

6 SBD gr 21 Italská 12 1 74 100,00 15 561,00 89 661,00

7 Etna 21 servis 1 1 530,00 1 530,00

8 Králíček 21 servis 1 1 460,00 1 460,00

9 SBD gr 21 Italská 12 1 152 240,00 31 970,40 184 210,40

10 Abbey 15 KKC stříšky 1 4 193,00 4 193,00

11 Pramen maso 21 repas vent 2 5 530,00 5 530,00

12 Caram 21 Uvalská 2 5 760,00 5 760,00

13 Beznoska 21 Skolička 2 16 318,00 16 318,00

14 Etna 21 vzorkovna 3 18 705,00 18 705,00

15 CSS-P2 21 Máchova řemeny 3 3 240,00 680,40 3 920,40

16 Multivac 21 Dobropis 3 18 454,80 3 875,51 22 330,31

17 Novotisk 21 Rukávy 3 8 944,00 8 944,00

18 Engram 15 BD Korunní 3 62 695,00 62 695,00

19 Špacír 21 Vrtule servis 3 17 790,00 17 790,00

20 Engram 15 RD Pod Bateriemi 3 19 280,00 19 280,00

21 Suchý 21 Karlova 3 30 656,00 6 437,76 37 093,76

22 Stavounion 21 Kubáň 3 85 720,00 85 720,00

23 Paleček 21 ZŠ Truhlářská 3 24 838,00 24 838,00

24 IGC 21 Kdoulová 3 1 560,00 1 560,00

25 Etna 21 Taverza 3 5 100,00 5 100,00

26 Soud 21 Servis 4 2 380,00 499,80 2 879,80

27 IGC 21 KKC oprava 4 2 940,00 2 940,00

28 SBD gr 21 Italská 12 4 87 319,00 18 336,99 105 655,99

29 Engram 15 Belgická 4 3 555,00 3 555,00

30 Novotisk 21 servis 4 37 190,00 37 190,00

31 Měchurová 21 servis 5 6 200,00 6 200,00

32 Mašinda 21 filtry 5 1 950,00 1 950,00

33 Evosa 21 Formanská VZT 5 60 245,00 60 245,00

34 RT elektro 15 Ruská 5 5 692,00 5 692,00

35 Mašinda 21 Motor 5 6 420,00 6 420,00

36 Abbey 21 Potr stoup 5 9 460,00 9 460,00

37 CSS-P2 21 Masaryka 5 6 780,00 1 423,80 8 203,80

38 CSS-P2 21 Máchova  5 3 540,00 743,40 4 283,40

39 Engram 15 Korunní klima 5 125 000,00 125 000,00

40 Italská 21 servis 6 6 900,00 6 900,00

41 BRK stavební 21 Karolína 6 128 450,00 128 450,00

42 Etna 21 servis 6 1 530,00 1 530,00

43 Králíček 21 servis 6 1 460,00 1 460,00

44 CSS-P2 21 Masaryka - m+r 6 760,00 159,60 919,60

45 Jane 21 provize 6 21 000,00 21 000,00

46 Engram 15 Baterie 6 30 000,00 30 000,00

47 Dlouhá 21 Na Křivce 6 27 187,00 5 709,27 32 896,27

48 Evosa 21 Formanská VZT 6 29 877,00 29 877,00

49 Lukovič 15 Italská 5 - KKC 7 26 212,00 26 212,00

50 SBD gr 21 Italská 12 7 21 160,00 4 443,60 25 603,60

2018
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51 MŽP 21 servis 7 1 935,00 406,35 2 341,35

52 Pela 15 Hodkovičky 7 114 285,00 114 285,00

53 Šanda 21 servis 7 2 475,00 2 475,00

54 Miškovský 21 Na Křivce 7 21 975,00 21 975,00

55 Dlouhá 21 Na Křivce 7 16 236,00 3 409,56 19 645,56

56 Řeznik Nusle 21 terno 7 15 400,00 15 400,00

57 Evosa 21 svody 7 8 584,00 8 584,00

58 Engram 15 KKC - Belgická 7 2 498,00 2 498,00

59 Engram 15 Baterie VZT 7 11 440,00 11 440,00

60 Abbey 15 Tetínská 7 8 426,00 8 426,00

61 SDBgr 21 hluk 7 7 600,00 1 596,00 9 196,00

62 Engram 15 Baterie KKC 7 40 000,00 40 000,00

63 Nad Meandry 15 servis 7 5 360,00 804,00 6 164,00

64 Abbey 15 Přezletice stoup 8 15 840,00 15 840,00

65 Dvořáček 21 KKC Štěrb 8 22 440,00 22 440,00

66 Abbey 15 Stodůlky A1NP 8 65 466,00 65 466,00

67 Broker 21 Kuban - F 9 2 580,00 2 580,00

68 CSS-P2 21 Masaryka 9 6 780,00 1 423,80 8 203,80

69 CSS-P2 21 Máchova 9 3 540,00 743,40 4 283,40

70 Novotisk 21 servis 9 37 190,00 37 190,00

71 Music centr.PH 21 Myšlín 9 2 620,00 2 620,00

72 Abbey 15 Přezletice vent 10 39 150,00 39 150,00

73 Mašindová 21 filtry 10 3 246,00 3 246,00

74 Evosa 21 KN2 10 6 576,00 6 576,00

75 Pela 15 Hodkovičky -vícepr 10 9 635,00 9 635,00

76 Pela 15 Hodkovičky 10 42 495,00 42 495,00

77 Abbey 15 Přezletice výfuky 10 6 840,00 6 840,00

78 BRK stavební 21 Karolína 10 51 340,00 51 340,00

79 Azet-pro 21 KKC D.Měch 11 10 380,00 10 380,00

80 Pama 15 KKC 11 4 800,00 4 800,00

81 Dlouhá 21 Na Křivce 11 9 630,00 2 022,30 11 652,30

82 Pela 15 Hodkovičky 12 43 630,00 43 630,00

83 Evosa 21 Eleg 12 12 898,00 12 898,00

2 094 261,80 102 414,14 2 196 675,94CELKEM
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Příloha 5: ČSÚ (statistika dokončených bytů) 
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Příloha 6: Cenová nabídka polepení automobilů 
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Příloha 7: Faktura vydaná (vybrané 4x zakázky) 

• Bytový dům Tetínská 

 

 

Nabídka je platná dva měsíce

Vypracoval : M.Pavel

dat : 8.9.2016

mailto:pavel.klimax@tiscali.cz

www.klimax-vzduchotechnika.cz

AKCE: BYTOVÝ DŮM TETÍNSKÁ

Titul Kapitola

K Vzduchotechnika

WC.01 Odtahy WC v pobytových prostorech

KU.01 Příprava pro napojení digestoří

GA.01 Větrání garáže

WC.02 Odtah úklidové místnosti/WC a kočárkárny v suterénu

SK.01 Větrání sklepů

SK.02 Větrání sklepů

KO.01 Větrání kotelny

CHL.01 Chlazení bytu 401 - příprava

CHL.02 Chlazení bytu 402 - příprava

CHL.03 Chlazení bytu 403 - příprava

CHL.04 Chlazení bytu 404 - příprava

CHL.05 Chlazení bytu 405 - příprava

OS.01 Ostatní

POPIS PRACÍ A DODÁVEK JEDNOTKA DODÁVKA FA 01 FA 02 FA 03 FA 04 FA 05 FA 06 FA 07

Kód
Položka v 

projektu
Popis prací a dodávek MJ

MNOŽSTVÍ 

(DVZ)

Množství 

(Certicon + 

celé patro 

7.NP (DPS 

10.4.2014))

Množství
Jednotková cena 

dodávky 

Celková cena 

dodávky 
Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč)

1000 WC.01 Odtahy WC v pobytových prostorech

1001
Axiální ventilátor Elegance 100 Multivac Vo= 90 m3/h, 100 Pa; 

včetně zpětné klapky - doběh
ks 60 1 180 70 800 70 800

1002
Axiální ventilátor Elegance 100 doběh Vo= 25 m3/h, 60 Pa; včetně 

zpětné klapky - doběh
ks 12 1 180 14 160 14 160

1003
POPISOVÁ POLOŽKA_Výfukové protidešťové koleno se sítem 

proti hmyzu
0

1004 d160 ks 3 400 1 200 1200

1005 d200 ks 9 500 4 500 4500

1006 POPISOVÁ POLOŽKA_Ohebná hadice SONOFLEX MI 0

1007 d80 bm 110 145 15 950 7500 8 450

1008 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

1009 d80 bm 48 90 4 320 4 320

1010 d125 bm 36 130 4 680 4 680

1011 d160 bm 78 180 14 040 14 040

1012 d200 bm 67 240 16 080 4 800 10 000 1 280

1013 Požární izolace Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 30mm m2 90 530 47 700 40 280 7 420

1014 Odkap 19 240 4 560 4 560

Klimax – vzduchotechnika 

                  klempířství 
Úvalská 23                                              dodávka a montáž vzduchotechniky 

Praha 10      100 00          klimatizace  

   Tel. / fax. 274 78 31 00                      měření  a regulace  

   Mob. 602 330 430    klempířství 
    www.vzduchotechnika-klimax.cz  

    e-mail : pavel.klimax@tiscali.cz  
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2000 KU.01 Příprava pro napojení digestoří 0

2001
POPISOVÁ POLOŽKA_Výfukové protidešťové koleno se sítem 

proti hmyzu
0

2002 d200 ks 3 500 1 500 1500

2003 d225 ks 4 550 2 200 2200

2004 Uzávěr pro zaslepení potrubí d160 ks 22 90 1 980 1 980

2005 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

2006 d160 bm 40 180 7 200 7 200

2007 d200 bm 67 240 16 080 7 200 8 880

2008 d225 bm 26 265 6 890 6 890

2009 Požární izolace Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 30mm m2 65 530 34 450 34 450

3000 GA.01 Větrání garáže 0

3001

Ventilátor Terno 315 + frekvenční měnič 400V; vč. pružných manžet 

na sání a výtlaku, izolátorů chvění, montážní konzoly;  Vo= 2800 

m3/h, 250 Pa

ks 1 28 400 28 400 28040

3002
POPISOVÁ POLOŽKA_Buňkové tlumiče hluku GREIF typu G 

provedení s děrovaným plechem (standard)
0

3003 G200x500x1000 ks 6 540 3 240 3240

3004
POPISOVÁ POLOŽKA_Výfukový výfukový kus se sítem proti 

hmyzu
0

3005 500x600 ks 1 1 850 1 850 1850

3006 Mřížka TROX TR-AG/425x125/A1/0/0/ ks 8 580 4 640 4 640

3007 Protidešťová žaluzie 500x250 ks 3 980 2 940 2940

3008 POPISOVÁ POLOŽKA_Regulační klapka ruční 0

3009 400x160 ks 1 950 950 950

3010 315x160 ks 1 900 900 900

3011
Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu, vč 20% tvarovek, 

třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN - 1507
m2 122 495 60 390 45 000 15390

3012 Požární izolace Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 30mm m2 28 530 14 840 6 300 8 540

4000 WC.02 Odtah úklidové místnosti/WC a kočárkárny v suterénu 0

4001
Axiální ventilátor ELEKTRODESIGN SILENT 200 CZ; Vo= 50 m3/h, 

40 Pa; včetně zpětné klapky
ks 2 3 049 6 098 6098

4002 POPISOVÁ POLOŽKA_Protidešťová žaluzie 0

4003 125x125 ks 2 650 1 300 1300

4004 Požární stěnový uzávěr Mandík PSUM - 90 200x215.01 ks 3 3 590 10 770 10 770

4005 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

4006 d125 bm 3 130 390 390

4007
Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu, vč 20% tvarovek, 

třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN - 1507
m2 1 495 495 495

5000 SK.01 Větrání sklepů 0

5001 Ventiátor Elektrodesign TD 500/160, Vp= 425 m3/h, 120 Pa ks 1 3 826 3 826 3828

5002 Tlumič hluku Elektrodesign MAA 160/600 ks 2 0

5003 Požární stěnový uzávěr Mandík PSUM - 90 200x215.01 ks 1 3 590 3 590 3 590

5004
Kruhový ventil přívodní TROX Z-LVS d100 vč. napojení na spiro 

potrubí
ks 17 220 3 740

5005 POPISOVÁ POLOŽKA_Protidešťová žaluzie 0

5006 400x200 ks 1 950 950 950

5007 POPISOVÁ POLOŽKA_Ohebná hadice SONOFLEX MI 0

5008 d160 bm 1 195 195 195

5009 POPISOVÁ POLOŽKA_Regulační klapka ruční 0

5010 d100 ks 1 280 280 280

5011 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

5012 d100 bm 6 120 720 720

5013 d160 bm 39 180 7 020 7 020

5014 d200 bm 23 240 5 520 5 520

5015 Požární izolace Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 30mm m2 17 530 9 010 9 010

Tepelná izolace Isover ML-3, 20 mm m2 34 480 16 320 16320

6000 SK.02 Větrání sklepů 0

6001 Ventiátor Elektrodesign TD 350/125, Vp= 175 m3/h, 50 Pa ks 2 3 418 6 836 6836

6002
Kruhový ventil přívodní TROX Z-LVS d100 vč. napojení na spiro 

potrubí
ks 6 0

6003 Požární stěnový uzávěr Mandík PSUM - 90 200x215.01 ks 7 3 590 25 130 25 130

6004 POPISOVÁ POLOŽKA_Protidešťová žaluzie 0

6005 160x160 ks 2 650 1 300 1300

6006 POPISOVÁ POLOŽKA_Ohebná hadice SONOFLEX MI 0

6007 d160 bm 2 195 390 390

6008 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

6009 d100 bm 5 120 600 600

6010 d125 bm 9 140 1 260 1 260

6011
Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu, vč 20% tvarovek, 

třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN - 1507
m2 1 495 495 495

6012 Tepelná izolace Isover ML-3, 20 mm m2 10 480 4 800 4800

7000 KO.01 Větrání kotelny 0

7001 Ventiátor Elektrodesign TD 500/160, Vp= 300 m3/h, 120 Pa ks 1 3 826 3 826 3826

7002 Požární stěnový uzávěr Mandík PSUM - 90 300x215.01 ks 1 4 150 4 150 4 150

7003 POPISOVÁ POLOŽKA_Protidešťová žaluzie 0

7004 315x200 ks 1 1 250 1 250 1250

7005 Mřížka TROX TRS-R-AG/325x75/A1/0/0/ ks 2 400 800 800

7006 POPISOVÁ POLOŽKA_Ohebná hadice SONOFLEX MI 0

7007 d160 bm 1 195 195 195

7008 Kruhové potrubí SPIRO, vč. 20% tvarovek 0

7009 d160 bm 4 180 720 720

7010
Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu, vč 20% tvarovek, 

třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN - 1507
m2 1 495 495 495

7011 Tepelná izolace Isover ML-3, 20 mm m2 4 480 1 920 1920
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8000 CHL.01 Chlazení bytu 401 - příprava 0

8001 Vnitřní nástěnná jednotka SAMSUNG 0

8002 AR09HSFSAWKNEU - 2,5kW ks 1 0

8003 AR12HSFSAWKNEU - 3,5kW ks 2 0

8004 Venkovní multisplitová jednotka SAMSUNG, vč. montážních konzol 0

8005 AJ052FCJ3EH/EU ks 1 0

8006

Chladivové Cu potrubí vč. komunikačního kabelu a parotěsné 

tepelné izolace s oplechováním nebo provedením do venkovního 

prostoru

bm 36 650 23 400 23 400

8007 Chladivo R410A pro doplnění předplněné náplně jednotek kpl 1 0

9000 CHL.02 Chlazení bytu 402 - příprava 0

9001 Vnitřní nástěnná jednotka SAMSUNG 0

9002 AR07HSFSAWKNEU - 2,0kW ks 3 0

9003 AR09HSFSAWKNEU - 2,5kW ks 1 0

9004 Venkovní multisplitová jednotka SAMSUNG, vč. montážních konzol 0

9005 AJ052FCJ3EH/EU ks 1 0

9006

Chladivové Cu potrubí vč. komunikačního kabelu a parotěsné 

tepelné izolace s oplechováním nebo provedením do venkovního 

prostoru

bm 16 650 10 400 10 400

9007 Chladivo R410A pro doplnění předplněné náplně jednotek kpl 1 0

10000 CHL.03 Chlazení bytu 403 - příprava 0

10001 Vnitřní nástěnná jednotka SAMSUNG 0

10002 AR09HSFSAWKNEU - 2,5kW ks 2 0

10003 AR12HSFSAWKNEU - 3,5kW ks 2 0

10004 Venkovní multisplitová jednotka SAMSUNG, vč. montážních konzol 0

10005 AJ052FCJ3EH/EU ks 1 0

10006

Chladivové Cu potrubí vč. komunikačního kabelu a parotěsné 

tepelné izolace s oplechováním nebo provedením do venkovního 

prostoru

bm 42 650 27 300 27 300

10007 Chladivo R410A pro doplnění předplněné náplně jednotek kpl 1 0

11000 CHL.04 Chlazení bytu 404 - příprava 0

11001 Vnitřní nástěnná jednotka SAMSUNG 0

11002 AR09HSFSAWKNEU - 2,5kW ks 1 0

11003 AR12HSFSAWKNEU - 3,5kW ks 2 0

11004 Venkovní multisplitová jednotka SAMSUNG, vč. montážních konzol 0

11005 AJ052FCJ3EH/EU ks 1 0

11006

Chladivové Cu potrubí vč. komunikačního kabelu a parotěsné 

tepelné izolace s oplechováním nebo provedením do venkovního 

prostoru

bm 21 650 13 650 13 650

11007 Chladivo R410A pro doplnění předplněné náplně jednotek kpl 1 0

12000 CHL.05 Chlazení bytu 405 - příprava 0

12001 Vnitřní nástěnná jednotka SAMSUNG 0

12002 AR09HSFSAWKNEU - 2,5kW ks 3 0

12003 AR12HSFSAWKNEU - 3,5kW ks 1 0

12004 Venkovní multisplitová jednotka SAMSUNG, vč. montážních konzol 0

12005 AJ052FCJ3EH/EU ks 1 0

12006

Chladivové Cu potrubí vč. komunikačního kabelu a parotěsné 

tepelné izolace s oplechováním nebo provedením do venkovního 

prostoru

bm 29 650 18 850 18 850

12007 Chladivo R410A pro doplnění předplněné náplně jednotek kpl 1 0

13000 OS.01 Ostatní 0

13001 Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace 1 0

13002 Doprava a přesun materiálu 1 0

13003 Zřízení staveniště 1 0 4 098

13004 Zprovoznění a zaregulování na předepsané parametry 1 2 400 2 400 2 400

Dodávka 606 831 37 800 116 100 85 470 93 600 46 610 122703 104 548

Montáž     176 000 48 000 65 000 10 000 8 000 22000 23 000

Doprava , přesun hmot 24 820 1 200 4 300 4 800 5 600 4 000 2000 2 920

Závěsný a mont. mat. 18 600 2 000 7 000 2 000 3000 4 600

Stavební přípomoce 20 300 3 000 10 000 5 000 2300

Celkem (bez DPH) 846 551 39 000 173 400 172 270 116 200 58 610 152 003 135 068

V rozpise zař. nejsou zahrnuty náklady na: FA 01 -39 000

Stavební přípomoce FA 02 -173 400

Prvky M+R , ovladače , Řídící jednotky atd. FA 03 -172 270

Odvody kondenzátu FA 04 -116 200

El. Přívody , jištění VZT , ovládání zařízení odtahů soc. zařízení FA 05 -58 610

Nátěry VZT zařízení FA 06 -152 003

Měření hluku z provozu VZT a chlazení FA 07 -135 068

Průchody střešním pláštěm zůstatek 0

Protipožární ucpávky

Lešení pro montáž VZT nad 1,9 m výšky
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• Základní škola formanská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka je platná dva měsíce

Vypracoval : M.Pavel

dat: 12.2.2018
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AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ

Poz. POPIS PRACÍ A DODÁVEK MJ KS/bm JEDNOTKA DODÁVKA FS 01 FS 02

Kód Popis prací a dodávek
Jednotková cena 

dodávky 

Celková cena 

dodávky 
Cena (Kč) Cena (Kč)

1 K 01.1

IRE 160 D1 - Potrubní radiální ventilátor zvukově izolovaný Qv=290(315) m3/hod; P=103 W (230 V - 0,7 A) 

vč.regulační klapky O160 (ruční ovládání) a potenciometru umožňujícího regulaci otáček (umístěný na 

ventilátoru) Provoz na otáčky při výkonu P=30 W

ks 2,000 9 440,00 18 880 18 880

2 K 01.2 Kruhový tlumič hluku 160/900 ks 4,000 1 420,00 5 680 5 680

3 K 01.3 Talířový ventil odvodní na potrubí o160 vč. montážního rámečku (Qv=78 m3/hod) ks 8,000 280,00 2 240 2 240

4 K 01.4 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonovac 25 Js 160 m 8,000 166,00 1 328 1 328

5 K 01.5 Potrubí spiro vč. tvarových kusů O160 m 18,000 165,00 2 970 2 970

6 K 01.6 Spojovací a těsnící materiál kg 5,000 0

7 K 01.7 Závěsy kg 10,000 0

D 02 Zař.č.2 - Hygienické zázemí 0

8 K 02.1 Ventilátor radiální do podhledu Qv=90 m3/hod; P=30 W (230 V); pzv=100 Pa vč. doběhu chodu ks 1,000 3 288,00 3 288 3 288

9 K 02.2 Ventilátor radiální do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V); pzv=100 Pa vč. doběhu chodu ks 2,000 3 288,00 6 576 6 576

10 K 02.3 Potrubí spiro vč. tvarových kusů O100 m 12,000 145,00 1 740 1 750

11 K 02.03a Potrubí spiro vč. tvarových kusů O125 m 4,000 155,00 620 620

12 K 02.4 Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonovac 25 Js 100 m 3,000 105,00 315 305

13 K 02.5 Mřížka na potrubí o125 ks 1,000 480,00 480 480

14 K 02.5.1 Spojovací a těsnící materiál kg 1,500 0

15 K 02.6 Závěsy kg 3,000 0

D 03 Zař.č.3 - Jednotlivé místnosti 0

16 K 03.1 Potrubí spiro vč. tvarových kusů O100 m 25,000 145,00 3 625 3 625

17 K 03.1a Potrubí spiro vč. tvarových kusů O200 m 18,000 240,00 4 320 4 320

18 K 03.2 Mřížka na potrubí o100 ks 3,000 480,00 1 440 1 440

19 K 03.2.1 Spojovací a těsnící materiál kg 7,000 0

20 K 03.3 Závěsy kg 15,000 0

D 04 Izolace 0

21 K 1.1 Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6 cm minerální plsti + obal AL folíí. m2 6,000 485,00 2 910 2 910

D 05 Nátěry 0

22 K 1.2 Nátěr vzd. zařízení a potrubí kde není kryto a ve venkovním prostoru. Odstín dle návrhu arch. m2 6,000 780,00 4 680 4 680

D 06 Uvedení do chodu 0

23 K 1. Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod. 12,000 150,00 1 800 1 800

24 K 2. Komplexní vyzkoušení hod. 8,000 150,00 1 200 1 200

25 K 3. Zkušební provoz hod. 8,000 150,00 1 200 1 200

26 K 4. Zaučení obsluhy hod. 1,000 150,00 150 150

Dodávka 65 442 44 445 20 997

Montáž      19 500 12 800 6 700

Doprava , přesun hmot 3 200 2 000 1 200

Závěsný a mont. mat. 1 980 1 000 980

Celkem (bez DPH) 90 122 60 245 29 877

V rozpise zař. nejsou zahrnuty náklady na : fa 1 -60 245

Stavební přípomoce fa  2 -29 877

Prvky M+R , ovladače , Řídící jednotky atd. zůstatek 0

Odvody kondenzátu

Vložkování komínů

El. Přívody , jištění VZT , ovládání zařízení odtahů soc. zařízení

Měření hluku z provozu VZT a chlazení

Průchody střešním pláštěm

Protipožární ucpávky

Klimax – vzduchotechnika 
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   Mob. 602 330 430    klempířství 
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    e-mail : pavel.klimax@tiscali.cz  
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• Italská 12, Praha 2 

 

 

 

 

Nabídka bude upřesněna po vypracování prováděcí PD

Nabídka je platná dva měsíce

Vypracoval : M.Pavel

dat : 5.12.2017

mailto:pavel.klimax@tiscali.cz

www.klimax-vzduchotechnika.cz

AKCE: ITALSKÁ 12, PRAHA 2
(Varianta jedna jednotka)

POPIS PRACÍ A DODÁVEK MJ KS/bm JEDNOTKA DODÁVKA FA 01 FA 02 FA 03 FA 04

Popis prací a dodávek
Jednotková cena 

dodávky 

Celková cena 

dodávky 
Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč)

VZT jednotka Terno 315_Qv - 1500 m3/h ext 360Pa 

(http://www.alteko.cz/)
kpt 1 101 000 101 000 101 000

Regulace Regu E-6 kpt 1 47 900 47 900 47 900

Detektor kouře ks 6 900 0

Tlumič hluku 630/400 dl 1000 ks 2 3 497 6 994 6 994

PDŽ 630/500 ks 1 1 240 1 240 1 240

Vyůstka 400/100 ks 8 720 5 760 5 760

Ventil DAV 150 - +  JOLY 125-100 ks 10 380 3 800 3 800

Protipožární klapka PKM 315/315 ks 2 2 480

Izolace na sání tl 20 m2 5 420 2 100 2 100

Potrubí pozink sk I do obvodu 1500 m2 105 485 50 925 30 000 20 925

Potr SONODEC 355 bm 20 255 5 100 5 100

Potr. pozink sk I do obv 1500 m2 40 485 19 400 19 400

Hlavice 355/355 ks 1 3 400 3 400 3 400

Kabeláž kpt 1 4 800 4 800 4 800

Dodávka 252 419 52 800 152 240 37 819 9 560

Montáž     54 000 15 000 30 000 9 000

Doprava , přesun hmot 7 800 3 500 2 500 1 800

Závěsný a mont. mat. 5 600 2 800 2 000 800

Horolezec 15 000 15 000

Celkem bez  DPH 334 819 74 100 152 240 87 319 21 160

V rozpise zař. nejsou zahrnuty náklady na : zůstatek 0

Stavební přípomoce

Odvod kondenzátu

El. Přívody , jištění VZT 

Nátěry VZT zařízení

Měření hluku z provozu VZT a chlazení

Lešení pro montáž VZT nad 1,9 m výšky

Klimax – vzduchotechnika 

                  klempířství 
Úvalská 23                                              dodávka a montáž vzduchotechniky 

Praha 10      100 00          klimatizace  

   Tel. / fax. 274 78 31 00                      měření  a regulace  

   Mob. 602 330 430    klempířství 
    www.vzduchotechnika-klimax.cz  

    e-mail : pavel.klimax@tiscali.cz  
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• Viladomy Stodůlky, Objekt A, Praha13
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AKCE? VILADŮM STODŮLKY, OBJEKT A, PRAHA 13

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

DATUM: 28.11.2014

ZAŘÍZENÍ 

Č.:
POPIS PRACÍ A DODÁVEK POČET MJ JEDNOTKA DODÁVKA FA 01 FA 02 FA 03 FA 04 FA 05 FA 06 FA 07

Kód Popis prací a dodávek
Jednotková cena 

dodávky 

Celková cena 

dodávky 
Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč) Cena (Kč)

Zařízení číslo: 01 - Odvětrání sociálního zázemí

1.2.1
nástěnný ventilátor WC typ E-style tichý malý axiální ventilátor, 50m3/h, 25Pa, zpětná klapka, 230V/8W, ak.tlak v 3m 27dBA - 

doběh_Elektrodesign
25 ks 1 150 28 750 28 750

1.2.1a časový doběh DT 4 4-vodičový programovatelný doběhový spínač_Elektrodesign 0

1.2.1a
Elektrodesign (nástěnný ventilátor koupelna typ E-style tichý malý axiální ventilátor, 80m3/h, 15Pa, zpětná klapka, , 230V/8W, ak.tlak v 3m 

27dBA - doběh)
25 ks 0

1.2.2
nástěnný ventilátor koupelna typ E-style tichý malý axiální ventilátor, 80m3/h, 15Pa, zpětná klapka, , 230V/8W, ak.tlak v 3m 27dBA - 

doběh)_Elektrodesign - bez čidla vlhkosti
36 ks 1 150 41 400 41 400

1.2.2a časový doběh DT 4 4-vodičový programovatelný doběhový spínač_Elektrodesign 36 ks 0

1.10.1 potrubí pozinkovaný plech, DN100 až DN200, letování viz detail napojení na ZT 280 bm 280 78 400 25 000 35 000 10 000 8 400

1.10.2
tepelná izolace s parozábranou, minerální vata 20mm (veškeré porubí vedené šachtou na úrovni posledního patra před jejím vyústěním a v 

nástavbě na střeše - viz zpráva)
120 m2 151 18 120 9 000 9 120

1.10.3 požární izolace, odolnost 30 minut (v jádru u WC 309.2) 3 m2 200 600 600

Zařízení číslo: 02 - Odvětrání digestoří

2.10.1 Potrubí pozinkovaný plech, DN100 až DN200, letování viz detail napojení na ZT 120 bm 310 37 200 10 000 10 000 17 200

2.10.2
Tepelná izolace s parozábranou, minerální vata 20mm (veškeré porubí vedené šachtou na úrovni posledního patra před jejím vyústěním a v 

nástavbě na střeše)
35 m2 151 5 285 5 285

2.10.3 Požární izolace, odolnost 30 minut (v jádru u WC 309.2) 1 m2 200 200 200

Zařízení číslo: 03 - Chlazení 3.NP

Cu potrubí,kabeláž bm 51 630 32 130 32 130

kondenzační vanička pod nástěnnou jednotku ks 4 575 2 300 2 300

Cu potrubí,kabeláž bm 51 630 32 130 32 130

kondenzační vanička pod nástěnnou jednotku ks 4 575 2 300 2 300

komerční 

prostory 1.NP
Cu potrubí,kabeláž bm 32 630 20 160 20 160

dopravné 2 800 2 800

bourací práce 4 200 4 200

Zařízení číslo: 04 - Větrání garáží

4.2.1
Potrubní ventilátor typ TD 800/200 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor, 600m3/h, 130Pa, 230V/90W(nižší otáčky), ak.tlak v 3m 

19dBA_Elektrodesign
3 ks 5 140 15 420 15 420

4.3.1 zpětná klapka RSK200_Elektrodesign 3 ks 320 960 960

4.4.1 kruhový tlumič hluku MAA 200/600_Elektrodesign 3 ks 1 680 5 040 5 040

4.4.2 kruhový tlumič hluku MAA 200/900_Elektrodesign 3 ks 2 250 6 750 6 750

4.5.1 protidešťová žaluzie 315x200mm, pozinkovaný plech (výtlak na střeše)_Elektrodesign 3 ks 560 1 680 1 680

4.6.1 vyústka jednořadá, s regulací průtoku vzduchu, 300x200mm_Elektrodesign 3 ks 720 2 160 2 160

4.10.1 potrubí pozinkovaný plech, DN200, nástavec na střeše 56 bm 310 17 360 8 500 8 860

4.10.2 tepelná izolace s parozábranou, minerální vata 20mm (veškeré porubí vedené šachtou a nástavbou na střeše) 56 m2 151 8 456 4 000 4 456

Zařízení číslo: 05 - Větrání sklípků

5.6.1 protipožární ventil PVM  - E 60- 160_Mandík 19 ks 1 190 22 610 22 610

5.6.2 stěnová mřížka SMU 300x100mm 20.0_Proclima 19 ks 440 8 360 8 360

5.10.1 potrubí pozinkovaný plech 10 m2 465 4 650 4 650

5.10.2 požární izolace, odolnost 30 minut 18 m2 200 3 600 3 600

Zařízení číslo: 06 – Komerce

6.10.1 potrubí pozinkovaný plech DN200 30 bm 310 9 300 9 300

6.10.2 tepelná izolace s parozábranou, minerální vata 20mm (veškeré porubí vedené šachtou a nástavbou na střeše) 30 m2 151 4 530 4 530

Zařízení číslo: 07 – Větrání výtahových šachet

7.5.1 stříška 200x200, z boku síto proti ptákům 1 ks 480 480 480

7.10.1 potrubí pozinkovaný plech 30% tvarovek 6 m2 465 2 790 2 790

7.10.2 tepelná izolace s parozábranou, minerální vata 20mm (veškeré porubí vedené šachtou a nástavbou na střeše) 8 m2 151 1 208 1 208

Výfukové koncovky 125-200 37 235 8 695 8 695

PDŽ 600/200 2 1 180 2 360 2 360

Stavební přípomoce VZT 1 kpt 10 500 10 500 4 500 3 000 3 000

Dodávka 442 884 44 300 75 530 49 861 104 715 84 568 8 400 75 510

Montáž     101 000 40 000 25 000 15 000 15 000 6 000

Doprava , přesun hmot 12 400 2 500 4 000 1 500 3 000 1 400

Závěsný a mont. mat. 13 800 6 500 2 000 3 000 2 300

Celkem (bez DPH) 570 084 46 800 126 030 78 361 104 715 99 568 29 400 85 210

V rozpise zař. nejsou zahrnuty náklady na : fa 1 -46 800

Prvky M+R , ovladače , Řídící jednotky atd. fa 2 -126 030

Odvody kondenzátu fa 3 -78 361

El. Přívody , jištění VZT , ovládání zařízení odtahů soc. zařízení fa4 -104 715

Nátěry VZT zařízení fa 5 -99 568

Měření hluku z provozu VZT a chlazení fa 6 -29 400

Průchody střešním pláštěm fa 7 -85 210

Protipožární ucpávky

Lešení pro montáž VZT nad 1,9 m výšky Zústatek 0

Byt 402

Byt 401

Klimax – vzduchotechnika 
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Příloha 8: Podklady pro daňové přiznání (analýza příjmů a výdajů za období 2015-2018) 

• 2015 
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