
 

 

 

 
Zpracování podnikatelského plánu pro inovativní 

modulární systém stavby domů 

Název: ZČU v Plzni - fakulta ekonomická 

Adresa: Husova 11, 301 00 Plzeň 

Profil: Fakulta ekonomická byla založena v roce 1990 

a v současnosti je jednou z osmi fakult Západočeské 

univerzity v Plzni. Fakulta poskytuje vysokoškolské 

vzdělání ekonomického zaměření, prohlubuje 

spolupráci s praxí a absolventy fakulty. Podporuje 

vědeckou činnost se zaměřením na regionální 

problematiku a orientuje studenty a učitele na 

mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU.  

Zodpovědní výzkumníci: Ing. Jarmila Ircingová, 

Ph.D., doc. Ing. Jiří Skalický, CSc., Ing. Petra Taušl 

Procházková, Ph.D. 

Hodnota voucheru: 165 000 Kč 

Doba realizace: 1. 5. 2014 - 31. 10. 2014 

Předmět projektu: Podnikatelský plán pro modulární domy. 

Pozadí projektu: Žadatel zpracoval návrh inovativního modulárního systému stavby domů – jedná se o odlitky 

z betonu do předem připravené modulární formy, ze které lze jednoduchým způsobem sestavovat domy a další typy 

budov. Předpokladem je výroba tohoto systému v Karlovarském kraji, což by při realizaci podnikatelského záměru 

přispělo ke zvýšení počtu pracovních míst v regionu. V rámci projektu bylo ověřeno, jestli může navrhovaný systém 

uspět na trhu a jakým způsobem. 

Cíle projektu: Základním cílem projektu bylo vytvoření podnikatelského plánu pro navrhovaný inovativní modulární 

systém stavby domů. Dílčí cíle odpovídaly běžné struktuře podnikatelské plánu – viz výstup projektu. 

Výstupy a přínosy projektu: Výstupem projektu je zpracovaný podnikatelský (byznys) plán inovativního 

modulárního systému stavby domů, který v případě potřeby bude sloužit při vyjednávání o poskytnutí financí na 

rozběh výroby. Jeho součástí jsou: Vize a poslání podniku, Cíle, Popis produktu a jeho konkurenční výhoda, Výběr 

vhodné právní formy podnikání, Analýza okolí podniku (makroprostředí, mezoprostředí, včetně analýzy konkurence 

a mikroprostředí), SWOT analýza, Analýza rizik, Analýza možností podpory podnikání, Zakladatelský rozpočet 

a finanční plán, Marketingová a distribuční strategie včetně strategie cenotvorby, Analýza možných spolupracujících 

subjektů, Shrnutí pozitiv a negativ. 

Název:  Ing. arch. Václav Zůna 

Adresa:  Nemocniční 49, 352 01 Aš 

Kategorie velikosti firmy:  Malý/střední podnik 

Obor podnikání: Stavitelství, architektura 

Profil: Zaměření projektů, studie drobné stavby, 

rodinného domu, bytového areálu, polyfunkčního 

domu, průmyslové stavby, rekonstrukce památek, 

projekt pro stavební povolení rodinného domu, 

urbanistické studie, strategické studie a zastavovací 

studie. 


