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Stručné shrnutí  

 

Firma Zámečnictví Fojtík s.r.o.  
 

Společnost Zámečnictví Fojtík s.r.o. (ZF) byla založena jako právnická osoba, na kterou přejde 

veškerá podnikatelská činnost původního podniku provozovaného fyzickou osobou, podnikatelem 

panem Jaroslavem Fojtíkem. Výše uvedené subjekty uzavřely v roce 2021 smlouvu o vzájemné 

spolupráci, jejímž předmětem je především úplatný převod nemovitého a movitého majetku 

původního závodu, dále pak know-how vč. zavedené výroby.  

 

Historie původního podniku Jaroslav Fojtík 
 

Jaroslav Fojtík svůj závod začal budovat před 30 lety jako podnik pro individuální zámečnickou 

výrobu. Díky kvalitně odváděné práci se postupně jeho podnik rozrůstal a postupně si získal 

zajímavou pozici na trhu v oblasti zámečnických prací. Na regionu se jeho podnik stal vyhledávaným 

partnerem pro řadu velkých společností působící v oblasti strojírenství nejen na tuzemském trhu. Jeho 

výroba se z individuálních zakázek rozrůstala do sériových a s tím rostla i potřeba rozšíření 

personálních řad. Podnik ve svých největších výkonech zaměstnával přes 20 kvalifikovaných 

zaměstnanců a dosahoval zisků, ze kterých bylo možné kompletně zakoupit a zrekonstruovat výrobní 

halu, pořídit potřebné technologie a ustát ekonomické krize, které se v průběhu podnikání objevily a 

měly za následek zvýšené výdaje.  

Vlivem času a stáří došel Jaroslav Fojtík do fáze, kdy jeho podnik začal stagnovat, neboť nebylo 

v jeho silách dále podnik rozvíjet. Protože se nenašel vhodný rodinný nástupce, který by firmu vedl a 

pokračoval v jeho stopách, rozhodl se majetek společnosti prodat, neboť nepředpokládal, že by se 

našla možnost, jak podnik zachovat v běhu. S tímto krokem postupně docházelo k úbytku 

zaměstnanců, což urychlil i dopad koronakrize a nejistota situace na trhu umocnila časový moment 

prodeje. Souhrou náhod se potkaly cesty se skupinou Haná Engineering a spustila se jednání o 

možnosti převzetí podniku.  

 

Zúčastněné subjekty / struktura společníků 
 

Haná Engineering s.r.o.  (HE) 

Společnost Haná Engiinering s.r.o. je subjektem, který se zaměřuje na mezigenerační výměnu 

v oblasti strojírenství. Jejím cílem je vyhledávat menší a střední výrobní podniky, které nemají 

vhodného nástupce a hrozí jejich zánik. Taktéž se zabývá poradensko-obchodní činností či krizovým 

managementem v těchto podnicích. Ve společnosti pracují lidé s mnohaletými zkušenostmi z oblasti 

strojírenství, obchodu a managementu. Cílem skupiny je vytvářet podmínky pro novou generaci 

strojařů. 

Více informací: www.hanaengineering.cz 

Invest&Earn s.r.o.  (I&E) 

Společnost Invest&Earn je obchodně-poradenskou společností zabývající se vyhledáváním vhodných 

investic do příležitostí z různých oborů. Část obchodního podílu společnosti je vlastněn skupinou 

Haná Engineering, kdy mezi firmami probíhá spolupráce na některých projektech. Zbytek podílu je 



 

  

rozdělen do vlastnictví společnost LEFA s.r.o.,, která se zabývá obchodem s nemovitostmi a její 

specializací je analýza rizik nemovitosti a jejich zhodnocení. Posledním společníkem je přímý podíl 

fyzické osoby, která se věnuje oblasti marketingu a řízení a je její zakladatelkou. Vizí a cílem 

společnosti Invest&Earn je vyhledávat, propojovat a rozvíjet zajímavé projekty a taktéž se podílet na 

financování jejich startu či rozvoje.  

Více informací: www.invest-earn.cz 

 

Vzájemná účast a role v podniku Zámečnictví Fojtík s.r.o.  

Úkolem společnosti Haná Engineering v projektu Zámečnictví Fojtík s.r.o. je zejména vyjednání 

podmínek pro transakci mezigeneračního převzetí podniku, vyhodnocení rizik, sestavení obchodního 

plánu, řízení stávajících a nových zakázek, personální obsazení společnosti, kontrola plnění záměru a 

částečná finanční spoluúčast. 

Úkolem společnosti Invest&Earn je zajištění financování transakce mimobankovním sektorem, resp. 

zdrojem z řad privátních investorů, k čemuž spol. využívá veřejnou emisi dluhopisů. Dalším úkolem 

je analýza rizik převáděného majetku, v daném případě výrobní haly, strojního parku a příprava 

komplexní administrativy pro převod. Nedílnou součástí je pak marketingová podpora projektu, a to 

zejména pro oblast nových zákazníků a personální obsazení.  

Společným výstupem po realizaci transakce bude společný podnik Zámečnictví Fojtík s.r.o., ve 

kterém bude mít majoritní účast (min 51 %) společnost Invest&Earn a minoritní podíl spol. Haná 

engineering. Zámečnictví Fojtík s.r.o. bude vlastnit veškerý převáděný majetek původního závodu 

(výrobní hala, strojní park, know-how, zakázky) výlučně ve svém vlastnictví a majoritní obchodní 

podíl bude zastaven společným agentem pro zajištění ve prospěch investorů až do doby splacení jejich 

investic. Předmětem zástavy bude taktéž výrobní hala.  
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Produkt / Služba  

Poslání  
 

Společnost Zámečnictví Fojtík s.r.o. (nástupnický podnik) se zaměřuje na komplexní zámečnické a 

svářečské práce. Klíčovou činností je zavedená sériová výroba konstrukcí pro zahraničního odběratele 

v oblasti výroby průmyslových vozů na zpracování odpadu. Doplňkovou je individuální výroba od 

jednoduchých až po složitější konstrukce. Vzhledem k aktuálními převisu poptávky od zahraničního 

dodavatele a v rámci zachování sériové výroby je prvním úkolem navýšení personálních stavů min o 

100 % nahoru, tzn. během roku 2022 přivést cca 8-10 nových pracovníků, kteří by dokázali zvýšenou 

poptávku uspokojit.  

Analýzou trhu bylo zjištěno, že v oblasti individuální výroby je převis poptávky zejména ve 

stavebním průmyslu, kde se jedná primárně o výrobu kovových konstrukcí (střechy, pergoly, 

schodiště, brány a další prvky pro stavby či jiné průmyslové využití). Vedle sériového programu, ze 

kterého může společnost těžit jak po stránce stabilizační, tak po stránce zvýšení obratu a zisku, chce 

společnost intenzivně pracovat právě na individuální výrobě, kde lze získat obrovskou přidanou 

hodnotu. Poptávka po těchto výrobních službách je při dnešním nedostatku výrobních sil na trhu 

ekonomicky velmi zajímavá. 

 

Produkt / Zázemí / Služba 
 

V současnosti společnost Zámečnictví Fojtík s.r.o. (nástupnický podnik) provozuje svoji činnost v ve 

vlastní energeticky nízkonákladové hale (areál JZD Hrubčice), v obci Hrubčice, nedaleko vzdálené 

městu Prostějov, které je silniční spojkou velkých měst na Moravě. Dojezd cca 10 minut ze sjezdu 

dálniční sítě činí pro společnost obrovskou výhodu, a to především v oblasti logistiky a spádovosti pro 

obchodní partnery.  

Výrobní hala prošla v posledních 10 letech rozsáhlou rekonstrukcí, kdy došlo zejména ke kompletním 

rekonstrukcím obvodových stěn, vnitřních příček a následnému zateplení, a to zejména střešní 

konstrukce. Hala je vybavena výkonným kotlem na biopaliva s automatickým podavačem, což 

zajišťuje velmi příznivé vyhřívaní jak samotné haly, tak i ohřev teplé vody. Střecha haly je osazena 

fotovoltaickými jednotkami. Celoroční náklady na provoz haly tvoří 1/3 běžných nákladů.   

Hala disponuje vysoko-pevnostním betonovým základem pro umístění technologií, vyžadující vysoké 

nároky na podloží, dále přípravou jeřábové dráhy pro manipulaci s těžkými konstrukcemi, 

komplexním sociálním zařízením s velkými šatnami pro zaměstnance a kancelářským prostorem pro 

vedení společnosti. Plocha okolo haly umožnuje manipulaci pro kamionovou přepravu, případně lze 

místo využít jako parkovací stání.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Vybavení haly tvoří široký soubor technologií:  

Frézky 

Frézka univerzální 6PB2 

Frézka univerzální FA3AU 

CNC Fréza SH x 3500 

Horizontální Frézka H100A 

Vrtačko-fréza univerzální PROMA FP -K8SPN 

 

Brusky 

Bruska nástrojová BN102 

Bruska stojanová BAD200 

Bruska stolová EIENHEL175 

Bruska stolová ELKOB175 

Bruska stojanová/pásová KDK 

 

Soustruhy 

 

Hrotový soustruh SN55 

Hrotový soustruh WL 560 X 1500 

Revolverový soustruh R5 

 

Svářečky 

 

Svářečka ESAB Aristo 

Svářečka VLSP 315 (3x) 

Svářečka BESTEIL 250 

Svářečka BESTEIL 500 

 

Lisy 

 

Ohraňovací lis CTO 160 

Lis nástrojařský CDM80 

Lis výstředníkový LOCA RYBÁK 30T    

Lis výstředníkový LOCA RYBÁK 160T 

 

Dělící stroje 

 

Pálící stroj (autogen/plazma) EVDR320 

Řezací pila Pilous ARG230 

Řezací pila Pilous ARG290 

Nůžky hydraulické CNTA-10 

 

Tvářící stroje 

 

Zakružovačka plechu (1m klempířská) 

Strojní ohýbačka trubek topenářská 26 

Profilová zakružovačka XZP60 



 

Strojní sygnovačka 

Ohýbačka roxorů 

 

Vrtací stroje a další 

Vrtačka sloupová VR4 (2x) 

Vrtačka sloupová 2H/35 

Řada podpůrných a doplňkových ručních zařízení a nářadí 

 

Manipulační technika 

Vysokozdvižný vozík CLÁRK 5,5t 

Přípravná dráha pro jeřáb 

Automatická stahovací vrata a rampa pro kamion 

 

Know-how a zakázky 

Zakázky původního podniku tvoří regionální firmy působící ve strojírenské oblasti. Jedná se o firmy, 

které si v rámci kooperace u podniku objednávají jak malosériové, tak individuální konstrukce. Podíl 

těchto zakázek na výrobě činní cca 30 %. Výhodou pro tyto společnosti je blízká dostupnost, rychlá a 

efektivní výroba.  

Mezi největší zákazníky z tohoto sektoru patří:  

PL service Hrubčice – výroba a servis zemědělských strojů 

Strojírny SP Prostějov – dopravní technika, stavební stroje 

DT Mostárna a vyhýbkárna Prostějov – výrobce vyhýbek 

Pozemstav Prostějov – stavební průmysl 

Hanakov Prostějov – kovoobrábění 

KDK mechanik Kostelec na Hané – výroba ocelových konstrukcí 

 

 

Zbytek, tedy cca 70 % výroby činní zakázky od zahraničního dodavatele z oblasti průmyslového 

automotive, kde se jedná o opakovanou velkosériovou výrobu konstrukcí pro vozidla na zpracování 

odpadu. Tato spolupráce sahá do hluboké historie a je zde vybudován nadstandartní obchodní vztah. 

V rámci této spolupráce panuje v současnosti převis poptávky a vzhledem k personální absenci nelze 

tomuto požadavku zcela vyhovět. Proto je cílem pro rok 2022 navýšení personálních kapacit, kdy do 

společnosti může proudit větší objem této výroby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Analýza hodnoty převáděného majetku do Zámečnictví Fojtík s.r.o.  

 

Výrobní hala:  

Moderní a nízkoenergeticky náročná stavba, která svou konstrukcí dává možnost k širokému využití 

nejen pro řadu oblastí ve strojírenské výrobě. Jako alternativa použití je vhodná také například pro 

skladování, kdy těchto prostor na regionu je nedostatek a je o ně obrovský zájem. Umístění v bývalém 

areálu JZD a dostupnost 5 km k dálnici vedoucí městem Prostějov z objektu činní poměrně atraktivní 

nemovitost. Příjezd v areálu k nemovitosti je zajišťován společnou cestou ostatních majitelů objektu a 

zajištěn věcným břemenem.  

Celková výměra haly je přes 800m2, což pro výše uvedené možnosti užití činní velmi dobrý 

poptávaný standart. K hale patří část pozemku, který je užíván jako parkoviště a točna pro kamiony.  

Při stanovení ceny vycházíme zejména ze srovnávací metody, kdy byly užity pro srovnání obdobné 

výrobní objekty, které se v těsné blízkosti místa prodávaly v nedávném období. Stanovit cenu je 

v době značně rostoucích cen velmi obtížné. Lze očekávat neustále rostoucí cenu a to vzhledem 

k absenci obdobných prostor. 

Rozpis stanovení ceny:  

Hodnota pozemku: 2 000 000,- Kč  

(obdobný pozemek v obdobném rozloze byl soutěžen v roce 2021 v obdobném výrobnám areálu) 

Hodnota haly: dolní hranice 7 000 000,- Kč, horní hranice 10 000 000 a více dle nabídky trhu 

(vycházíme z dřívějších cen za obchodované haly v regionu v poměru cena/m2) 

V případě aktuálních nabídek a známých prodejních cen při zohlednění lokality by cena měla být min 

1,5 x vyšší. 

Při stanovení ceny výnosovou metodou, kdy by byla nemovitost dlouhodobě pronajímána vychází 

cena odhadní cena cca 7 200 000 Kč. Srovnáváno s obdobným nájmem na m2 v lokalitě a čase, při 

15leté návratnosti investovaných prostředků 

Celková hodnota výrobní haly se dle obdobných případů pohybuje od rozmezí cca min. 7 mil 

Kč do cca 12 mil Kč dle způsobu oceňovací metody.  

 

Výrobní technologie 

Soubor strojních technologií, který je součástí prodeje byl nezávislými prodejci obráběcích strojů 

stanoven na cenu 2 000 000,- Kč.  Vyšší prodejní hodnoty lze dosáhnout samostatným prodejem 

jednotlivých strojů. Cena nezahrnuje výpočetní techniku a jiné drobné vybavení přebíraného podniku.  

Celková hodnota strojního parku při zohlednění stáří strojů činní cca 2 000 000,- Kč 

 

 



 

 

Know-how 

Prodávané know-how zahrnuje vybudovanou síť zákazníků, se kterými původní podnik spolupracuje. 

Jedná se jak o velké odběratele z regionu, tak sériovou výrobu ze zahraničí.  

Tato v současné době vzhledem k personálnímu stavu v původním podniku a ve vztahu k trhu 

generuje čistý zisk v průměru cca 100 000 měsíčně. Tento je v současném stavu a personální kapacitě 

schopen v setrvačnosti fungovat min. 2 roky. V případě zvýšení personálních kapacit pro výrobu je 

výsledek schopen se úměrně zvýšit.   

Celková hodnota know-how byla tak s ohledem na současný stav stanovena na 2 000 000 Kč. 

 

 

Celková hodnota převáděného podniku včetně 

majetku činí min. 12.000.000,- Kč 

(s ohledem na vývoj trhu lze předpokládat, že by zpeněžení samotného majetku bylo realizováno 

v hodnotě min 15 mil. Kč a více.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Harmonogram realizace fáze mezigenerační výměny 

9/2021  

- uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci 

- písemné stanovení podmínek pro budoucí převod závodu (majetek, know-how) 

- zahájení inventury majetku a analýza stavu závodu 

- příprava pro zvýšení personálních kapacit 

 

10/2021 

- založení společnosti Zámečnictví Fojtík s.r.o. pro převzetí podniku 

- spuštění aktualizovaných webových stránek www.zamecnictvifojtik.cz 

- spuštění prezentace na sociálních sítích a marketingová podpora 

 

11/2021  

- dokončení analýzy původního závodu (ekonomické výsledky, zakázky, zákazníci, účetnictví) 

- první pracovní pohovory pro navýšení výrobní kapacity 

- analýza trhu v oblasti zámečnictví 

 

12/2021  

- podpis prvních pracovních smluv s novými zaměstnanci (řídící pracovník nového závodu) 

- nastavení struktury nového podniku a deklarace finální majetkové účasti subjektů 

- nastavení financování záměru, finalizace obchodního plánu 

- příprava pro spolupráci skupiny Haná engineering a Invest&Earn 

- administrativní příprava smluvní dokumentace pro převod závodu 

 

1Q/2022 

- podílové rozdělení společnosti Zámečnictví Fojtík s.r.o. (majorita I&E, minorita HE) 

- spuštění emise I& E – financování nákupu majetku 

- navyšování výrobních kapacit, zvyšování objemu zakázek 

- dokončení celé transakce (převzetí podniku), převzetí majetku, zakázek, know-how 

- převzetí celkového řízení společnosti  

- dokončení všech administrativních úkonů spojených s mezigenerační výměnou a převodem podniku 

 

2Q/2022 - 4Q 2022 

- samostatné fungování společnosti Zámečnictví Fojtík s.r.o. pod řízením nového vedení 

- poradenská účast původního vlastníka po dobu min. 1 roku od data převzetí podniku 

- zvýšení počtu personálních kapacit ve výrobě o 8 pracovníků 

- zvýšení objemu zakázek úměrně zvyšování počtu zaměstnanců 

- zavedení nového systému řízení podniku ve výrobě a administrativních věcech 

- optimalizace a zkulturnění výrobního úseků (řád pro výrobu, technologie, organizace pracovišť) 

 

  

http://www.zamecnictvifojtik.cz/


 

Klíčové faktory úspěchu  
 

Nejdůležitějšími faktory pro naše zákazníky je kvalitní výstup práce, rychlost a spolehlivost.  

Vzhledem k dnešním nedostupným kapacitám je o tento druh práce obrovský zájem a rapidně roste i 

jejich cena.  Pokud budeme schopni plnit požadované nároky, budou ji zákazníci schopni ocenit. V 

neposlední řadě myslíme i na image společnosti, snažíme se být vidět, zkrátka chceme být pro naše 

zákazníky nejen TOP ale i „sexy“.  V tomto nám pomáhá marketing, do kterého naše společnost 

vkládá prostředky. Díky viditelnosti na veřejných sítích nás rychleji mohou najít noví zákazníci.  

  

Konkurence  
 

Konkurenci v našem oboru hodnotíme z více pohledů. Jedna část konkurence je ta, se kterou se 

nesrovnáváme, a to jsou velké automatizované společnosti, které se zaměřují na velkoobjemovou 

sériovou výrobu. Těmto nejsme schopni konkurovat po stránce ceny výroby, kapacit ani po stránce 

objemu zakázek. Tyto firmy však vyhledávají portfolio zákazníků takové, aby jejich výrobní proces 

byl co nejjednodušší a opakovaný. Tyto firmy dnes nejsou schopny zaměstnat schopné a samostatné 

pracovníky, protože tito se na jejich výrobnách linkách doslovně nudí. Tyto firmy stojí o zaměstnance 

robotického charakteru, které časem budou schopny nahradit plnou automatizovanou linkou. Oproti 

tomu my se zaměřujeme na specifickou sériovou a dále individuální kusovou výrobu, kdy jde o 

specifickou činnost vyžadující pracovníky s aktivním přemýšlením a nutnou dávkou samostatnosti. 

Proto v našich řadách nemůžeme uvítat moc zaměstnanců těchto velkých firem, protože neodpovídají 

svou praxí ani kvalifikací našim požadavkům.   

Druhá část konkurence je pak složena z menších obdobných firem se stejným zaměřením, kde však 

vidíme právě rizika dalších končících firem z důvodu absence mezigeneračních nástupců. Proto 

vidíme příležitost, jak uspět. Jsme kolektiv, který si již na jiných projektech vyzkoušel své 

předpoklady a vyhodnotil je jako úspěšné. 

Konkurence, které bychom se měli obávat jsou podobné modely, jako jsme zvolili my. Vzhledem k 

tomu, že se dnes mladí lidé po řemeslné práci moc neohlíží, nebojíme se, že bychom si nenašli své 

místo na trhu. Tím však od vzájemné spolupráce neodrazujeme i ročníky generací před námi, naopak 

jejich zkušenosti v našich řadách vítáme a jsme rádi za takové, kteří se nebojí do našeho smýšlení 

zapadnout a pomoci nám s realizací našich cílů. Jsou to naopak oni, kteří nám mohou předat cenné 

zkušenosti, které při vhodném spojení s naším přístupem můžou vytvořit dlouhodobé hodnoty. 

Zároveň se stávají vzorem pro budoucí generace. 

Nebojíme se riskovat, protože aktivní fázi rozvoje máme teprve před sebou. Využíváme zkušenosti, 

které vedoucí lidé nabyli ve svých předchozích činnostech. Naše podnikání a firmu bereme jako 

fotbalový tým, který chce kopat ligu mistrů a vyhrávat. Konkurenci budeme porážet, protože zkrátka 

víc trénujeme a máme lepší hráče a trenéry.  

Konkurenční výhoda 

  
V předchozích řádcích je již značně konkurenční výhoda rozvinutá. Pokud společnost bude dodržovat 

systém, který je nastaven pro výběr jak zakázek, tak zaměstnanců, bude vytvářet kvalitní zázemí pro 

zaměstnance, pracovat na jejich vzdělávání, rozvíjet jejich schopnosti, pak konkurence bude spíše 

hledat nekorektní způsoby, jak nás omezit na trhu. I na toto máme zpracovaný plán ochrany před 

konkurencí.   

Cenová politika 

  
Cenová politika společnosti se značně změní, a to s naším převzetím. Nerazíme totiž heslo být 

montovnou v Evropě, ale chceme být za svoji specifickou práci dobře zaplaceni. Proto budeme hledat 



 

  

způsoby, jak takového kreditu u zákazníků dosáhnout a získávat takové, kteří budou schopni tuto 

spolupráci a hodnoty ocenit. V sériové výrobě je to náročnější, ale věříme, že s měnícím trhem se 

opravdu odprostíme od nízkonákladové práce. Opakem je individuální výroba, která přímo nabízí 

vymanění se z cenové politiky a přístupu montoven.    

Marketing 

Pro prvotní převzetí podniku jsme založili právnickou osobu nesoucí původní název s účelem pro 

převzetí původního podniku. V rámci inovace a zavedení značky jsme na původní webové adrese 

spustili inovovanou verzi webových stránek, kterou v současnosti zdokonalujeme, doplňujeme a 

vytváříme jazykové mutace pro zahraniční trh. V dalších marketingových krocích jsme zřídili pro 

různorodou veřejnost profily na sociálních sítích, pomocí nichž především získáváme účastníky o 

pracovní pozice, které v současnosti obsazujeme. V souvislosti s budováním značky nejen 

Zámečnictví Fojtík s.r.o. ale i dalších projektů pravidelně vytváříme marketingovou podporu, která se 

nám osvědčila i na jiných projektech.  

Lidé  

 

Klíčoví lidé  
 

Ing. Rostislav Navrátil 

Po celou dobu svojí profesní dráhy působil ve strojírenství na různých manažerských pozicích v 

oblasti řízení strojírenských podniků. Mnohaleté pracovní a praktické zkušenosti má i z pozic ředitel a 

jednatel. Nadále podniká v oblasti automotive, kde úročí zkušenosti z oboru tváření plechů za studena. 

Do projektu v rámci skupiny HE tak vkládá své dlouholeté zkušenosti a získané know-how, které 

uplatňuje právě v projektech, na kterých se skupina HE účastní. Ve společnosti Zámečnictví Fojtík má 

na starosti analýzu technologické a zakázkové části celé transakce, dále pak personální obsazení 

klíčových osob nově vzniklého podniku, jejich řízení a vyhodnocování úkolů. Taktéž se významně 

podílí na finalizaci smluvních dokumentací celé transakce a ve spolupráci s externí firmou zajišťuje a 

dohlíží účetní chod společnosti.  

 

Stanislav Šustr 

 

Více než 10 let působil v obchodně-poradenské pozici v oblasti finančního plánování a poradenství, a 

to jak pro privátní, tak komerční sektor. Postupem kariéry se setkával s řadou oblastí, z nichž nabyté 

zkušenosti jsou podkladem pro tvorbu dnešní podoby skupiny firem, ve kterých působí. Zejména jsou 

to zkušenosti v oblasti nemovitostí, kde řadu let spravoval investiční a nemovitostní projekty, dále pak 

krizový management středních firem a financování takřka všeho, co bylo kdy v požadavcích jeho 

klientů. Skupina Haná Engineering je realizací jeho vize o vytvoření skupiny firem působící ve 

strojírenské oblasti, a to jak z nových projektů na zelené louce, tak formou právě mezigenerační 

výměny. V projektu Zámečnictví Fojtík s.r.o. má na starosti finanční a strategicko-organizační řízení. 

Vyhledává způsoby, jak věci realizovat, způsob jejich provedení a kontrolu nad jejich průběhem. 

Částečně má na starosti personální stránku projektu.  

   

 



 

Jaroslav Fojtík 

 

Jaroslav Fojtík je tvůrcem a majitelem podniku, který je předmětem transakce. Za 30 let vybudoval 

podnik, který má na regionu své jméno a jeho zákazníky jsou významní zákazníci jak na tuzemském, 

tak zahraničním trhu. Vyjma předání a prodeje svého podniku, jakožto prodávajícího, novému 

majiteli, bude po dokončení transakce působit dále jako poradce, kdy po nějakou dobu bude předávat 

řadu zkušeností a pomáhat novému managementu k úspěšné budoucnosti. Současně do doby převzetí 

podniku působí v Zámečnictví Fojtík s.r.o. jako odpovědná osoba.  

 

 

Eliška Puki  

 

Eliška je mladých dravcem v naší spolupráci. Vystudovala obchodní školu a své znalosti aktivně 

zúročuje v praxi. Je velmi samostatná, a tak se nebojí plnění náročných úkolů, které jsou jí svěřovány. 

Rozumí moderním technologiím, sociálním sítím a má cit pro věci, které se lidem zkrátka vizuálně 

líbí.    

Eliška má na starosti administrativní a marketingovou část projektu. Dává dohromady veškeré 

podklady, které předává spolupracujícím externistům pro zpracování. Jedná se především o účetní, 

právní a jiné interní doklady pro celou transakci. Dále se věnuje marketingové podpoře, kdy díky ní je 

společnost vidět lidem na očích. Díky její činnosti tak získáváme například nové uchazeče na pozice, 

poptávky na práce či jiné užitečné informace.   

 

Arnošt Petržela 

 

Více než 10 let se pohybuje v oblasti energetického průmyslu, kde jeho silnou stránkou je řešení 

majetkových vztahů v oblasti nemovitostí s třetími stranami. To dalo základ jeho soukromému 

podnikání, které se taktéž zaměřilo na oblast zhodnocování nemovitého majetku. Tato praxe mu 

přinesla bohaté zkušenosti, kdy umí především při nemovitostních projektech analyzovat rizika. Umí 

predikovat budoucnost a životaschopnost projektů. Má za sebou několik vlastních projektů, jejichž 

úspěšné zhodnocení mu umožnili rozšířit své podnikání. Krom samotného nákupu a prodeje 

nemovitostí se věnuje i dalším činnostem, jako je jejich správa, nájemní vztahy, břemena, 

neoprávněná zatížení a řešení vztahů. V projektu Zámečnictví Fojtík s.r.o. má na starosti analýzu 

převáděného nemovitého majetku, správu jeho stavu, vyjednání a dotažení věcí, které budou 

v budoucnu mít vliv na hodnotu a zároveň má na starosti sekundární kontrolu nad finančními toky, 

aby bylo kryto riziko v případě indispozice jiných klíčových osob.  

 

Pro řadu dalších činností společnost spolupracuje s osvědčenými spolupracujícími firmami, a to 

zejména v oblasti daňových a právních záležitostí. Část marketingových nástrojů spravují taktéž 

externí spolupracovníci. 

 

 

Finanční plán 

 

Počáteční kapitál / investice 
 

Počáteční kapitál potřebný na rozjezd společnosti a projektu Zámečnictví Fojtík s.r.o. pochází ze 

zdrojů společností Haná engineering a jejího majoritního společníka.  Tito v roce 2021 celý obchod 

domluvili a od 1.9. začala širší spolupráce na převzetí podniku pracovat. Další část pro realizaci 

projektu svými vlastními zdroji pokrývá společnost Invest&Earn.  

Prostředky na samotný nákup převáděného majetku (hala, strojní park, know-how) budou 

financovány prostřednictvím emise dluhopisů ve výši 12 mil Kč, které zajišťuje spol. Invest&Earn a 



 

  

tato se stane majoritním vlastníkem ve společnosti Zámečnictví Fojtík s.r.o. Obchodní podíl bude 

zastaven vůči investorům společným zástupcem.  

 

Předpoklad pro první „inovovaný“ rok podnikání v roce 2022 
 

Obchodní plán: 8 mil. Kč obrat  

 

Současní dosahované tržby původního podniku – cca 6 mil. Kč/ ročně  

 

Počet zaměstnanců původního podniku – 5 lidí včetně majitele 

 

Plánovaný počet zaměstnanců: 

 od ledna 2022 – 7 lidí (2 nově podepsané smlouvy) 

 od dubna 2022 – 10 lidí (zvýšení o další 3 zaměstnance) 

 od srpna 2022 – 13 lidí (zvýšení o další 3 zaměstnance) 

 

Do konce 3Q roku 2022 je tak plánováno zvýšení o celkový počet 8 lidí, kteří jsou požadování na 

potřebu současných poptávek a uspokojení zahraniční sériové výroby.  

Očekávaný zisk v roce 2022 bez zohlednění investic činní cca 1 200 000,- Kč 

Je počítáno se zvýšením nákladů na jednotlivé zaměstnance, dále na odměny vedení, které není 

uvedeno v počtu zaměstnanců a na průběžné nutné investice do převzetí a pokračování ve výrobě.   

V tomto tempu pak lze zvyšovat počet zaměstnanců až na původní počet dosahující hranice 30 

zaměstnanců. Cílem společnosti Zámečnictví Fojtík je však vyjma zavedené sériové výroby a jejího 

navýšení rozšířit i individuální výrobu zejména pro oblast stavebního trhu, kde spatřujeme obrovskou 

příležitost a přidanou hodnotu. Chceme v rámci výroby vytvořit individuální pracoviště (divizi), která 

by se výhradně zaměřovala na tento segment trhu.  

Blížící vývoj predikce obratu, zisku a nákladů pro další roky jsou zachyceny v tabulce.  

 

Náklady  

Struktura měsíčních nákladů pro rok 2022 

Provozní náklady /měsíčně  

Provoz/materiál 50000 

Energie, služby 20 000 

Telefon + Internet 3 000 

Pohonné hmoty/cestovní náklady 10000 

Účetnictví 10000 

Mimořádné výdaje 50 000 

Provozní náklady celkem 143 000 

Mzdové náklady  

Management 70000 

Poradenství původního vlastníka 30000 



 

Mzdové náklady průměr 2022 zaměstnanci 393 750 

Mzdové náklady celkem 493 750 

Celkem měsíční náklady 2022 636 000 

 

 

Pro stanovení nákladů pro další období je počítáno s inflací a taktéž s růstem mzdových nákladů.  

 

 

 

Finanční ukazatele - predikce výsledků 

Struktura výnosů, časový vývoj 

 
Plán obratu Náklady Zisk 

Rok 2022 8 000 000 7 632 000 368 000 

Rok 2023 10 000 000 8 000 000 2 000 000 

Rok 2024 14 000 000 8 000 000 4 000 000 

  

Plán realizace  

Časový plán  
  

Krátkodobé cíle (do 1 roku)  

• Stabilizovaně převzít původní podnik a naplnit požadovaný stav zaměstnanců  

• Inovovat IT zařízení 

• zavést efektivní systém řízení výroby  

• rozšíření sítě obchodní partnerů a komunikace se stávajícími  

 

Střednědobé cíle (2–5 roků)  

• stabilizovat funkční tým zaměstnanců a těžit z převisu poptávky 

• budovat „značku“ a dobré jméno na trhu 

• na zaběhnutém systému zajistit snížení financování cizími zdroji, avšak předpokládáme, že 

další rozvoj nebude bez další emise či jiných zdrojů možný 

• investovat do lidských zdrojů, splatit prvotní investované cizí zdroje   

• zanalyzovat budoucí inovaci strojního parku 

Dlouhodobé cíle (nad 5 roků)  

• postupná inovace strojního parku  

• zvyšování podílů na trhu, zaměření se na individuální výrobu 

• držet stabilní obrat, zvyšovat zisk a hodnotu společnosti 

• zajištění budoucí další mezigenerační výměny a pokračování podniku 

   

 
 



 

  

SWOT  

(S = silné stránky; W = slabé stránky; O = příležitosti trhu; T = hrozby trhu)  

Silné stránky: kolektiv, odborníci, konstruktivní řešení problémů, inovace ve výrobě i managementu, 

možnost navázat na původní podnik, zaběhnuté zakázky 

Slabé stránky: přebírání podniku v době, kdy svůj top již překonal, značné zkostnatění procesů 

v původním podniku, dočasná závislost na původních zaměstnancích  

Příležitosti: být na špičce v oboru, využití příznivé situace na trhu, využití změn spojených s generační 

výměnou v konkurenčních podnicích = zvýšení podílu na trhu, navázat na tradičně vysokou úroveň 

české strojírenské výroby  

Hrozby, rizika: nedostatek lidských zdrojů (řešíme individuálním přístupem k zaměstnancům a 

soustavné práci na jejich každodenním vzdělávání a zdokonalování se), příliš jednostranné zaměření 

výroby, např. sériová výroba = ohrožení v případě hospodářského poklesu nebo krize – řešíme 

diverzifikací portfolia našich obchodních partnerů, nutnost budoucí inovace strojního parku. 

 

Plánované využití zdrojů z emise dluhopisů  

Prostředky získané emisí dluhopisů plánujeme využít v souladu s popsaným účelem a cílem 

společnosti.  

Pro prvotní fázi projektu je počítáno s úpisem 12 mil Kč dluhopisů. Investice budou pro investory 

kryty zástavním právem k podniku, který bude držet v majetku popsaný nemovitý a movitý majetek. 

Splacení emise je plánováno na rok 2024 a nepravděpodobnější predikcí se jeví, že společnost bude 

schopna část prostředků zaplatit z vlastních vygenerovaných zdrojů a na případný zbytek bude čerpat 

bankovní zdroje s případnou zástavou původně zastaveného majetku. V případě rozvoje společnosti 

počítáme s dalšími emisemi do budoucna. Nejsme v zásadě odpůrci bank, ale dáváme přednost 

financování ze soukromých českých zdrojů, neboť budujeme hodnoty v českých podmínkách a pro 

českou budoucí generaci.  

Uvědomujeme si, že tento další krok na naší cestě vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti a stojí 

spoustu práce a úsilí. O to víc nás motivuje k práci především na sobě samých a na tom, aby naše 

firma byla spolehlivým a perspektivním partnerem nejen pro ostatní firmy z oblasti strojírenství, ale i 

pro investory, kteří nám poskytnou své prostředky a důvěru.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 


