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ABSTRAKT 
 

Cílem diplomové práce je formulace návrh� jak dosáhnout pasivního p�íjmu pro 

zajišt�ní výdaj� zajiš�ujících chod firmy �i domácnosti bez další aktivní �innosti. 

P�edkládaná práce je zpracována pro konkrétní prost�edí brn�nské firmy REWIN 

BRNO, s.r.o., nicmén� bude tvo�ena tak, aby byla použitelná pro jakoukoliv právnickou 

�i fyzickou osobu. 

P�ínosem práce je formulace konkrétních návrh�, jak tohoto cíle dosáhnout co 

nejefektivn�ji s minimálním rizikem ohrožení stability firmy. A sou�asn� také zajišt�ní 

chodu firmy v nep�íznivém období. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of my Dissertation has been the formulation of proposals for creation the 

passive income. The completed work focuses on the specific environment of the Brno 

based company REWIN BRNO, s.r.o., aut the work has been creation for all users.   

This work provides the formulation of a detailed model how to archieve the stated 

aim in the most effective way with the minimum risk of damage to the company´s long-

term stability. And create mine of financ for running of firm in unfavourable time. 
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ÚVOD 

 

„�lov�k se rodí svobodný a všude ho poutají �et�zy. Myslí si, že je pánem 

druhých, zatímco z�stává v�tším otrokem než oni.“  

Jean Jacques Roussean1 

 

V�tšinou, když si n�kdo p�e�te takovýto citát, jen si �ekne - „no to je asi pravda“, 

nicmén� málo kdo se zamyslí nad tím, zda se to netýká i jeho.  Poté, co se nad ním 

ovšem zamyslíte i vy, nenacházíte se práv� na této pozici? 

V�tšina z nás v produktivním v�ku se nachází v n�jaké životní pozici. Tato pozice je 

ur�ena tím, odkud pocházení naše p�íjmy.�ada z nás spoléhá na výplatní pásku a jsme 

tudíž zam�stnanci. Další podnikají samostatn�. Na druhé stran� se pak objevují lidé co 

získávají peníze z podniku, který vlastní, nebo z investic, které vlastní. 

Tím podstatným ale je si uv�domit ne kde te
 jsme, ale spíše kam sm��ujeme. Protože, 

kdo se zamyslí nad tím, �eho by cht�l na své cest� dosáhnout, bude se mu tím lépe 

k danému cíli sm��ovat. Pro ty, kdo budou mít ujasn�nou otázku KAM, je už jen 

pot�eba si ujasnit PRO	 a JAK. V neposlední �ad� je nutné si následn� vytý�it cestu 

k danému cíli a ur�it kontrolní kroky, tak, abychom mohli na naší cest� kontrolovat, zda 

sm��ujeme k danému cíli, a pokud z této cesty sejdeme, tak abychom m�li n�jaké 

kontrolní body, které by nás op�t na tuto cestu vrátily zp�t. Tím, �ím se my budeme 

zabývat, je to jaké máme možnosti my. My, kte�í si uv�domíme, že �lov�k, který chce 

být opravdu svobodný, musí mít zajišt�ný trvalý p�íjem a to ne tím, že bude od rána do 

ve�era vyd�lávat peníze. Je zapot�ebí p�ijít na zp�sob, jak si zajistit p�íjem i bez t�chto 

�inností. Toto by se dalo nejvíce vystihnout následnou citací. 

 

M�j bohatý táta �íkával: „Skute�né svobody nikdy nedosáhneš bez svobody 

finan�ní.“ A pokra�oval: „Svoboda m�že být zadarmo, ale váže se k ní cena.“ Záleží už 

jen na tom, kdo je ochoten tuto cenu zaplatit. 

Robert T. Kiyosaki2 

                                                 
1 Kiyosaki, Robert T.: Cashflow kvadrant.  Praha: PRAGMA. 1999. 
2 Kiyosaki, Robert T.: Bohatý táta, chudý táta.  Praha: PRAGMA. 1997. 
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1 CÍL PRÁCE 

 

Cílem mojí práce by m�l být nastín�ný postup, jaké jsou možnosti dosažení finan�ní 

nezávislosti a jak lze toto aplikovat do konkrétní firmy. Takovéto finan�ní nezávislosti 

lze dosáhnout pouze tím, že naše výdaje budou nižší jak p�íjmy. Tyto p�íjmy však nesmí 

plynout z pracovní �innosti vykonávané každý den, ale p�íjmy pasivní. To znamená 

takové, jenž se budou tvo�it samy o sob�, aniž bychom byli nuceni pro to n�co d�lat. 

Nejlépe však tak, aby byly zajišt�ny na stálou a neomezenou dobu. 

 

V první �ad� je zapot�ebí stanovit teoretická východiska, jakými jsou nap�íklad všechny 

možné druhy pasivních p�íjm�. K tomuto by nám také mohlo pomoci vytvo�ení 

dotazník� pro firmy, pomocí nichž se provede rozbor myšlení jednatel� �i majitel� 

firem tak, že zjistíme v�tšinu obav a nástrah podnikání, ale také to jak tyto problémy 

�eší. 

Naopak ale m�žeme i zjistit za jakým cílem za�ali v�bec podnikat, kam cht�jí dojít a co 

by cht�li d�lat s firmou po ukon�ení této �innosti. 

 

Zjišt�né skute�nosti pak rozebrat, pou�it se z nich a následn� pak navrhnout možné 

�ešení, jak k t�mto cíl�m nejlépe dojít. 

 

Tyto návrhy a �ešení pak aplikovat do prost�edí Brn�nské firmy REWIN BRNO, s.r.o., 

kde budeme analyzovat možné výsledky této aplikace rozložené v �ase. 

 

Kone�ným cílem této implementace do firmy by pak m�lo být vypracovat postup jak 

dosp�t k práv� zmi�ované finan�ní nezávislosti pro vedení spole�nosti �i spole�nosti 

jako celku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
Nejd�íve než za�neme modelovat ur�ité p�íklady pro dosažení pasivního p�íjmu 

v reálném život�, m�li bychom si definovat teoretická východiska, která jsme použili 

pro dosažení stanovených cíl�. 

 

 

2.1 PASIVNÍ P�ÍJEM 
 

Nejd�íve bychom si vlastn� m�li definovat co to ten pasivní 

p�íjem vlastn� je. Jednoduše pasivní p�íjem jsou peníze, 

které dostáváte, aniž pracujete.  

P�edstavit ti to m�žete na úrocích. Dáte do banky peníze, a 

aniž pracujete tak vyd�láváte na úrocích (musíte si vybrat jen 

dobrou banku, ne tu, která Vás okrádá tím, že má zavedeny 

r�zné nesmyslné poplatky). Je pravdou, že na slušné živobytí 

musíte mít t�ch pen�z uloženo v bance mnoho (platí p�i 

sou�asném úroku 3,5%). Pokud jste zd�dili t�ch milión� hodn�, vyplatí se n�co jiného, 

o tom ale dále.  

Oproti tomu aktivní p�íjem, kdy musíte každé ráno jít do práce, tam odvést pat�i�ný 

výkon, za který posléze budete odm�n�ni (neplatí pro poslance a senát). Když pracovat 

nebudete, tak o tento aktivní p�íjem p�ijdete. 

 

2.1.1 JAK SI ZAJISTIT PASIVNÍ P�ÍJEM 
 
Je n�kolik možností, jak si zajistit pasivní p�íjem. Ovšem je zapot�ebí si stanovit co 

k tomu budeme pot�ebovat. Nebo co již k tomu k dispozici máme. 
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Pokud máte k dispozici dostatek volných pen�z 

• Akcie – koupíte si akcie, firma prosperuje a již Vám platí dividendy, aniž musíte 

každé ráno vstávat. 

• Obligace – podobný artikl jako akcie. 

• Podílové fondy – sta�í se trochu zajímat o situaci na trhu, vcelku bezpe�né 

• Investice do vzd�lání – p�edstavuje nutnost trochu pracovat, ale když to 

�lov�ka baví, m�že pak získané v�domosti uplatnit k získání pasivního p�íjmu. 

• Investice do nemovitosti – koupíte nemovitost a pronajmete 

Pokud máte málo financí 

Spo�ení – i stavební spo�ení bych za�adil mezi pasivní p�íjem. Sice musíte ukládat 

m�sí�n� ur�itou �ástku, ale jednak se Vám p�ipisují úroky a dále jednou ro�n� obdržíte 

státní podporu, což je také nemalá �ástka. 

Investice do vybudování vlastní firmy – získání vyplácení dividend. 

Z p�íjm� �len� MLM – Multi-Levl-Marketing – je nutné si v první �ad� vytvo�it 

skupinu, která tyto p�íjmy bude tvo�it. 

Pokud finance k dispozici nemáte 

Reklama na nemovitosti – máte velký d�m, pronajmete plochu na �elním štítu 

reklamní agentu�e. Ta již zajistí zákazníky, a aniž n�co d�láte, dostáváte pravidelný 

pasivní p�íjem.  

Reklama na aut� – jezdíte �asto vlastním autem, co takhle si ho nechat pomalovat 

(pokud Vám to nevadí).  

Reklama na webu - Pokud Vaše stránky jsou zajímavé, hojn� navšt�vované a z 

atraktivního oboru (reality, nemovitosti, cestování, letenky), m�že být již tento p�íjem 

zajímavý. T�eba majitelé zahrani�ních web� uvád�jí zisky i p�es 100.000 dolar� 

m�sí�n�. Chce to mít komunitní web, kdy obsah generují sami návšt�vnici a majitel již 
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jen kouká, jak mu chodí peníze na ú�et :), nap�íklad digg.com je toho zdárným 

p�íkladem. 

Další p�íklady pasivního p�íjmu 

Zp�váci - Nazpíváte neposlouchatelnou píse�, p�ihlásíte se do OSA a již jen dostáváte 

p�íjmy za to že si n�kdo kupuje prázdná CD, hardisky pro své projekty. Potvrzením, že 

toto funguje sta�í se podívat na r�zné estrády (Superfaktor �i X-Star, nebo na Helenka 

�i Karlík).  

Poslanci - kapitola sama pro sebe, vyd�láváte, a� pracujete dob�e, špatn� nebo v�bec. 

 

2.2 CASHFLOW KVADRANT 
 

Proto, abychom si mohli ur�it, zda máme v�bec možnost dosp�t k pasivnímu p�íjmu, si 

musíme nejd�íve ur�it, jaké k tomu máme výchozí možnosti. A to zjistíme tak, že si 

ur�íme v jakém cashflow kvadrantu se nacházíme.[2] 

 

 

2.2.1 CO JE TO CASHFLOW KVADRANT? 
 

Obrazec vedle znázor�uje Cashflow kvadrant. 

Písmena v jednotlivých kvadrantech znamenají: 

Z – zam�stnanec 

S – samostatn� výd�le�n� �inný 

M – majitel podniku 

I – investor 
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2.2.2 „Z“ – ZAM�STNANEC  
 

Lidé, kte�í se vyskytují v tomto kvadrantu, se vyzna�ují p�edevším tím, že u nich slyšíte 

slova jako „jistota“ nebo „výhoda“. 

Slovo „jistý“ se �asto používá v reakci na pocit strachu. 	lov�k, pocházející z kvadrantu 

„Z“, tyto pot�eby mívá a v�tšinou n�jaký ten pocit strachu cítí. A navíc, když dojde na 

práci �i peníze, existuje celá �ada lidí, kte�í nenávidí pocit strachu související 

s ekonomickou nejistotou… odtud tedy plyne jejich touha po jistot�. 

 

Další slovo „výhodný“ je spojeno s tím, že tito lidé jsou rádi odm��ování dalšími 

prost�edky, než jsou jen jejich mzdy. Jako je nap�íklad zdravotní pé�e nebo penzijní 

program. 

 

Podstatou je, že se cht�jí cítit zabezpe�ení a cht�jí to vid�t �erné na bílém. Nejistota je 

zneklid�uje a jistota je uklidní. V duchu si �íkají: „Jí ti dám toto… a ty mi zase na 

oplátku slíbíš toto“.   

Cht�jí sv�j strach utišit ur�itou dávkou jistoty, a proto, když dojde na zam�stnání, 

hledají zabezpe�ení a pevné dohody. Nejsou daleko od pravdy, když tvrdí: „peníze m� 

p�íliš nezajímají“.[2] 

 

P�edstava zabezpe�ení je pro n� d�ležit�jší než peníze. Zam�stnanci mohou být �editelé 

podniku nebo podnikový údržbá�i. Nejde ani tak o to co d�lají, jako spíše o smluvní 

dohodu, kterou mají s osobou nebo organizací, která je zam�stnává. 
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2.2.3 „S“ – SAMOSTATN� VÝD�LE�N� �INNÍ  
 

Tito lidé rádi „d�lají v�ci po svém“ nebo cht�jí být tzv. „svým pánem“. Tito lidé se 

hlavn� vyzna�ují tím, že nesouhlasí, aby jejich p�íjem závisel na jiných lidech. Jinak 

�e�eno, když tito lidé tvrd� pracují, o�ekávají za svou práci náležitou odm�nu. T�mto 

lidem se nelíbí, když jim finan�ní �ástku, kterou si vyd�lají, ur�uje jednotlivec nebo 

skupina lidí, t�ebaže nepracují tak usilovn� jako oni. Pokud pracují tvrd�, je dobré je i 

dob�e zaplatit. Výhodou je, že si také uv�domují, že když nepracují tvrd�, tak si ani tuto 

odm�nu nezaslouží. Dojde-li na peníze, mají radikáln� nezávislé duše. 

 

Zatímco „Z“, �ili zam�stnanec, �asto zareaguje na strach z nedostatku pen�z hledáním 

„jistoty“, „S“ bude �asto reagovat odlišn�. 

Lidé v tomto kvadrantu nereagují na strach vyhledáváním nebezpe�í, ale uchopením 

situace a jejím vy�ešením „po svém“. Proto se této skupin� dá také �íkat „nezávislí“. 

Když dojde na strach a finan�ní riziko, cht�jí „popadnout býka za rohy“. 

V této skupin� najdete velmi vzd�lané odborníky, jako jsou léka�i, právníci nebo zuba�i, 

kte�í tráví celá léta studiem.[2] 

 

Ve skupin� „S“ jsou rovn�ž lidé, kte�í se ubírají odlišnou cestou vzd�lání, než je 

tradi�ní škola, pop�ípad� kombinují oba zp�soby. 

V této skupin� najdete také zprost�edkovatele prodeje – nap�íklad agenty realitních 

kancelá�í – stejn� jako drobné podnikatele, majitele obchod�, pracovníky úklidových 

služeb, restaurátory, konzultanty, terapeuty, kazatele, elektriká�e, kade�níky, um�lce… 

Samostatn� výd�le�n� �inní lidé jsou také �asto zarytými perfekcionisty. 	asto cht�jí 

ud�lat n�co mimo�ádn� dob�e. Myslí si, že nikdo to neud�lá tak dob�e jako oni, takže 

ned�v��ují nikomu, že by druhý n�co dokázal ud�lat tak, jak se líbí jim samotným… 

tak, jak si myslí, že by to m�lo být „správn�“. V mnoha p�ípadech jde o skute�né 

um�lce s vlastním stylem a metodami. A proto si je najímáme. 
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Když si je najímáte, nejlepší je jim �íci, co mají ud�lat a pak je nechat to d�lat po svém. 

V p�ípad�, že jim do práce moc zasahujete, prost� vám �eknou, a� si najdete n�koho 

jiného a odejdou. �ada t�chto lidí také váhá s najímáním a školením dalších lidí, aby se 

v p�ípad� vyškolení neosamostatnili a neza�ali d�lat „na sebe“. Což vede k tomu, že 

sami pracují ješt� usilovn�ji a d�lají v�ci nejradši sami. 

 

 

 

2.2.4 „M“ – MAJITELÉ PODNIK� 
 

Tito lidé by mohli být tém�� protikladem „S“. Ryzí „M“ se rádi obklopují chytrými 

lidmi ze všech �ty� kvadrant�: „Z“, „S“, „M“, „I“. Na rozdíl od „S“, který nerad 

postupuje práci n�komu jinému (protože, nikdo jiný by to nezvládl lépe než oni), lidé 

v této kategorii prací pov��ují n�koho jiného docela rádi. 

 

Heslem t�chto lidí by mohlo být: „Pro� to d�lat sám, když si m�žu na to n�koho 

najmout, kdo to ud�lá místo m� a ješt� k tomu lépe?“. 

Do toho typu lidí pat�il nap�. Henry Ford. Názorným p�íkladem je známá historka, když 

za Fordem p�išla skupina takzvaných intelektuál�, kte�í ho cht�li odsoudit za jeho 

„neznalosti“. 

 

On si je všechny pozval do kancelá�e, kde si je nejd�íve vyslechl. Potom, co si všechny 

jejich otázky zapsal, se natáhl po telefonu a zavolal svoje bystré poradce, kte�í jim 

všechny odpov�di poskytli. 

Sezení zakon�il prohlášením, že si bude radši najímat chytré, studované lidi, kte�í mu 

poskytnou pot�ebné informace, aby se on sám mohl s �istou hlavou v�novat 

d�ležit�jším úkol�m. Úkol�m, jako je „myšlení“. 

Jeden z citát� p�ipisovaných Fordovi zní: „Myšlení je nejt�žší �innost ze všech. Proto se 

mu v�nuje tak málo lidí“.[2] 
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2.2.5 „I“ – INVESTOR 
 

Investo�i vyd�lávají peníze pomocí pen�z. Nemusejí pracovat, protože peníze pracují za 

n�. Kvadrant „I“ je h�išt� bohatých. Bez ohledu na to, ve kterém se kvadrantu lidé 

vyd�lávají peníze, pokud doufají, že jednoho dne zbohatnou, musí mermomocí dojít do 

kvadrantu „I“. Práv� v n�m se peníze m�ní na bohatství.[2] 

 

 

2.3 ROZDÍL MEZI BOHATSTVÍM A ZÁMOŽNOSTÍ 
 
 

Definice zámožnosti spo�ívá v „po�tu dní, které jsme schopni p�ežít, aniž bychom 

fyzicky pracovali (vy nebo n�kdo ve vaší domácnosti), a p�esto si udrželi životní 

úrove�“. 

Nap�íklad: Pokud vaše životní náklady dosahují 10.000K� za m�síc a vy máte 

naspo�eno 30.000K�, vaše zámožnost �iní p�ibližn� 3 m�síce neboli 90 dní. Zámožnost 

se m��í v �ase, nikoli v korunách. 

 

V kone�ném d�sledku tedy platí, že není d�ležité, kolik pen�z vyd�láváte, nýbrž kolik 

pen�z máte a jak dlouho jsou tyto peníze schopny pro vás pracovat. Je �ada lidí, kte�í 

vyd�lávají spousty pen�z, ale všechny tyto peníze jim odejdou na výdaje. 

Vždy, když si p�ijdou na trochu pen�z, vydají se na nákupy. 	asto si kupují v�tší d�m 

nebo nové auto, což vede k dlouhodob�jšímu zadlužení a další práci, p�i�emž jim 

nezbude nic, co by se dalo za�adit do kolonky aktiv. Peníze se jim kutálí tak rychle, až 

byste si mysleli, že si vzali n�jaké finan�ní projímadlo. 

 

„Peníze d�lají peníze“ – Nehled� na to, kolik pen�z vyd�lávají, m�li by nakonec n�co 

vložit do kvadrantu „I“.  
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Konkrétn� kvadrant „I“ se zabývá p�edstavou pen�z produkující peníze. Neboli 

p�edstavou, že vaše peníze pracují, a vy proto pracovat nemusíte. Nicmén� je t�eba 

zd�raznit, že existují i jiné formy investování. Viz již výše. 

 

   

2.4 PODNIKÁNÍ, CÍLE PODNIKU, JEHO FUNKCE 
 
 

Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto p�ebytku výnos� 

nad náklady. 

Zisk se dociluje uspokojováním pot�eb zákazník�. V centru pozornosti je zákazník 

s jeho zájmy, požadavky, pot�ebami, preferencemi atd. 

Pot�eby zákazník� uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prost�ednictvím 

trhu, což vede k tomu, že musí �elit riziku. 

Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho po�átku vkládá podnikatel 

do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vyp�j�ený. Velikost tohoto kapitálu je 

zna�n� diferencovaná a závisí jak na p�edm�tu podnikání, tak i na jeho rozsahu. 

Definice 

Podnikáním se rozumí soustavná �innost provád�ná samostatn� podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpov�dnost za ú�elem dosažení zisku (obchodní zákoník). 

Princip podnikání 

vychází z p�em�ny vstup� (výrobních faktor� - �ídící práce, výkonná práce, dlouhodobý 

majetek, materiál) na výstupy (produkty – výrobky nebo služby, myšlenky), které vedou 

k uspokojování pot�eb a požadavk� zákazník�. 

Smysl podnikání – tkví ve zhodnocení vloženého kapitálu (maximalizace majetku) 

Podmínkou podnikání – je uspokojovat pot�eby a požadavky zákazník�. 

 

Pot�eby - jsou ur�ité stavy poci�ovaných nedostatk� 

a) zbytné (jejich uspokojování není d�ležité pro život) 
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b) nezbytné (jejich uspokojování je nezbytné pro život – jeho zachování, bezpe�nost 

atd. – voda, vzduch)  

Americký psycholog Abraham Herold Maslow uspo�ádal pot�eby do tvaru pyramidy 

pot�eb. Uspokojení pot�eb vyššího patra p�edpokládá d�ív�jší uspokojení pot�eb 

náležejících do pater nižších. Rozd�lení pot�eb dle Maslowa je uvedeno na obrázku �. 1. 

 

 

2.4.1 MASLOWOVA PYRAMIDA 
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Maslowova pyramida (pot�eb) je hierarchie lidských pot�eb, kterou definoval 

americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má �lov�k 

p�t základních pot�eb (od nejnižších po nejvyšší - spole�n� pak tvo�í jakousi pomyslnou 

„pyramidu“): 

První �ty�i kategorie Maslow ozna�uje jako nedostatkové pot�eby a pátou kategorii jako 

pot�eby existence (bytí) nebo r�stové pot�eby. Všeobecn� platí, že níže položené 

pot�eby jsou významn�jší a jejich alespo� �áste�né uspokojení je podmínkou pro vznik 

mén� naléhavých a vývojov� vyšších pot�eb.  

Toto však není možné tvrdit zcela bezvýhradn� a je dokázáno, že uspokojování vyšších 

pot�eb (estetických, duchovních) m�že napomoci v krajních situacích (nouze, 

nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších 

pot�eb omezena �i znemožn�na (nap�íklad v prost�edí koncentra�ních tábor�, o �emž 

referovali nap�. Viktor Frankl anebo Konrad Lorenz). Za nejvyšší považuje Maslow 

pot�ebu seberealizace, �ímž ozna�uje lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a zám�ry. 

Obrázek �. 1: MASLOWOVA PYRAMIDA, (Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT, 
Poslední úprava 19. 5. 2008, Staženo dne: 20. 3. 2009)
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Abraham Maslow vycházel ze svého p�esv�d�ení, že výkon pracovník� je možné 

zvyšovat až k p�irozeným fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen 

materiální, ale i sociální pot�eby, tj. pot�eby seberealizace, sebeaktualizace, 

sebeuskute�n�ní, sociální sounáležitosti k n�komu nebo k n��emu, tvo�ivosti, bezpe�í, 

jistoty, postavení apod. K saturaci (napln�ní, uspokojení) v�tšiny pot�eb dochází práv� v 

pracovním procesu. P�ínosem této školy je, že se snaží brát jakoukoliv lidskou 

organizaci jako systém zajiš�ující integritu osobních zájm� jakož i zájm� doty�né 

organizace. Paradoxem je, že mnozí lidé o seberealizaci nestojí, jsou motivováni jen 

nižšími fyziologickými pot�ebami, klidem a pohodlím. 

 

2.4.2 PODNIK, PODNIKATEL 
 

Podnik – je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské �innosti (jde o 

institucionalizované podnikání). Obchodní zákoník jej definuje jako soubor hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání. 

Podnik je ekonomicko-právním subjektem, který slouží podnikateli k samostatné 

�innosti za ú�elem dosahování zisku resp. zvyšování hodnoty. Smyslem podnikání je 

výroba a prodej zboží nebo poskytování služeb. 

Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání. 

Podnik existuje v r�zných právních formách a podnikatelská �innost, která probíhá 

v jeho rámci, si klade r�zné cíle. P�i realizaci t�chto cíl� dochází k propojení snahy o 

osobní prosp�ch vlastník� podniku se zajišt�ním prosp�chu pro podnikové okolí. 

Podnik je obvykle pojímán jako ziskový, výd�le�ný subjekt. Toto pojetí je možné 

rozší�it o nestátní neziskové organizace orientující se p�ímo na vznikající pot�eby ve 

spole�nosti. 

 

Podnikatel – je osoba provozující podnikání. Je osobou, jež organizuje, plánuje, �ídí a 

kontroluje využití výrobních faktor� podniku. 

M�že jím být jak fyzická tak právnická osoba, která získala živnostenské oprávn�ní 

podle živnostenského zákona. Pr�kazem živnostenského oprávn�ní je živnostenský list 
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nebo koncesní listina. Za živnost se podle živnostenského zákona považuje jakákoliv 

podnikatelská �innost, pokud není zákonem zakázaná nebo není ze živnostenského 

zákona vylou�ena. 

Soubor majetkových hodnot pat�ících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících 

sloužit k jeho podnikání se nazývá obchodním majetkem. 

 

 

2.4.2.1 ZALOŽENÍ PODNIKU 
 
Podnikatelský projekt je formalizovaný dokument, jehož cílem je komplexní 

zhodnocení uvažovaného zám�ru. Podnikatelský projekt je klí�ovým podkladem pro 

realizátory zám�ru p�i rozhodování o založení podniku. 

 

Vymezení základních cíl� podnikání: zahrnuje jednak formulaci vize podniku, 

specifikaci cíl� a tvorbu strategií vedoucích k dosažení vize a napln�ní cíl� podniku. 

Specifikace trhu, na který podnik vstupuje (segmentace trhu – kritéria segmentace, 

dosažitelný podíl na trhu, geografické vymezení trhu a další). 

Zvláštní výhody, které daný produkt nebo služba p�inese (ur�itá konkuren�ní výhoda, 

popis vlastností, které umožní uspokojovat pot�eby a p�ání zákazníka kvalitn�ji než jak 

jsou schopny produkty konkurence). 

Zp�sob založení podniku (v�etn� angažovanosti zakladatele), zda bude podnikatel sám 

nebo v ur�ité skupin� (výb�r právní formy podnikání na základ� obecn� známých 

kritérií – po�et zakladatel�, povinné základní jm�ní, zve�ej�ovací povinnost, 

administrativní náro�nost na �ízení podniku a dalších). 

Dlouhodobý výhled v�etn� definování finan�ních cíl� (ur�ení p�edevším finan�ních 

cíl� jako t�ch nejd�ležit�jších pro zachování existence podniku). 

Rozpo�et zdroj� a pot�eb v�etn� prokázání schopnosti splácet cizí zdroje (stanovení 

tzv. zakladatelského rozpo�tu – plán výkaz� ú�etní záv�rky nejmén� na první rok života 

podniku a další). 

Da�ové zatížení (zvážení da�ového zatížení podniku i jeho majitel�, respektive podílu 

na zisku). 
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Pojišt�ní podniku (v�tšinou podnik pojiš�uje jednak své majetkové sou�ásti a jednak 

své podnikatelské riziko – pravd�podobnost svého neúsp�chu). 

Životní prost�edí (tato �ást nabývá na významu p�evážn� ve spojení s koncepcí tzv. 

sociálního marketingu, kdy se podnik snaží poznat zákazníkovy pot�eby a požadavky a 

tyto uspokojit lépe než konkurence. D�ležitou podmínkou je však z�etel, p�ípadn� plná 

akceptace zájm� spole�nosti.) 

Reference o osob� zakladatele (podnikatelský projekt nebývá soukromým, tajným 

dokumentem podniku nebo jeho majitele, ale je �asto p�ikládán k žádostem o úv�r �i ve 

výb�rových �ízeních, proto mu reference o osob� �i osobách zakladatele dodává ur�itou 

d�v�ryhodnost). 

 

 

2.4.3 VIZE, CÍLE, STRATEGIE 
 
Vize – stav nebo situace, do které se chce podnik v ur�itém �asovém horizontu dostat 

(specifikovaná �asem, nap�íklad 5, 10 let, p�ípadn� jinak). 

Cíle – jsou dekompozicí vize na kvantifikované ukazatele. 

Strategie – odpovídá na otázku „Jak splníme cíle a naplníme vizi?“. M�žeme výrobek 

nabízet jako exkluzivní za vysokou cenu nebo se podbízet trhu jeho nízkou cenou atd. 

 

 
2.4.3.1 CÍLE PODNIKU 
 
Ekonomická teorie definuje jako cíl podniku maximalizaci zisku. Jedná se o zisk 

ekonomický (ne ú�etní). 

 

Definice podnikání – Hovo�í o maximalizaci zisku jako základním cíli podniku. 

Ziskem se rozumí rozdíl výnos� a náklad� podniku.  

 

Malé podniky – respektují maximalizaci zisku jako sv�j prioritní cíl (v jejich p�ípad� je 

rozdílem p�íjm� a výdaj�. Zisk je vyjád�ením pen�žního toku podniku.). 
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Velké podniky – V jejich p�ípad� je zisk rozdílem výnos� a náklad� (není tedy 

podložen pen�žními toky). Uchylují se tedy k maximalizaci hodnoty pro vlastníky 

(akcioná�e), tzv. shareholder value jako svému primárnímu cíli. 

 

Zájmové skupiny podniku 

 

 

 

Zisk – je kladný hospodá�ský výsledek (HV = výnosy – náklady). Zisk jako cíl podniku 

bývá n�kdy vyjád�en ve form� ukazatele rentability (výnosnosti). 

 

2.4.3.2 CÍLE PODNIKU – MAXIMALIZACE HODNOTY PODNIKU 
 

Primárním cílem podniku je z ekonomického hlediska tvorba hodnoty. 

Hodnota podniku – se vyjad�uje jako sou�asná hodnota o�ekávaných budoucích zisk� 

(vhodné pro výpo�et hodnoty všech podnik�): 

 

 

 

kde Z p�edstavuje zisk, 

i úrok - diskontní sazbu, 

t �as v letech. 

 

Obrázek �. 2: ZÁJMOVÉ SKUPINY PODNIKU, (Vlastní zpracování)
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Hodnota podniku – m�že být p�edstavována sou�asnou hodnotou budoucích volných 

pen�žních tok� do podniku. Souvisí s maximalizací vklad� nebo hodnoty podniku. 

Konkrétn� se jedná o tzv. metodu diskontu cash – flow (cash - flow – rozdíl pen�žních 

p�íjm� a pen�žních výdaj�). 

 

 

 

 

kde FCF p�edstavuje volný pen�žní tok do podniku, 

i úrok – diskontní sazba, 

t �as v letech 

n délka období v letech. 

 

Existují r�zné možnosti její kvantifikace. Klasicky ji lze m��it prost�ednictvím 

dosaženého zisku �i rentability. Novými ukazateli jsou nap�. ekonomická p�idaná 

hodnota (Economic Value Added neboli EVA) nebo tržní p�idaná hodnota (Market 

Value Added - MVA ) bezprost�edn� vyjad�ující zájem vlastník� na zv�tšování jejich 

bohatství. Podnik by se m�l snažit svou �inností maximalizovat uvedené ukazatele. 

 

Aby bylo možné efektivn� stanovit cíle podniku, je nutné znát jejich vztahy, jejich 

význam pro podnik atd. Proto, když se hovo�í o cílech podniku, musí jednozna�n� 

zaznít i zp�sob jejich klasifikace.  

Obecn� se používají následující kritéria �len�ní cíl�: 

 

1. Po�adí jejich významu: Podle významu m�žeme cíle roz�lenit na vrcholové 

(primární) a pod�azené (díl�í). 

Primárními cíli mohou být p�ežití, maximalizace zisku, maximalizace hodnoty pro 

vlastníka a další. Díl�í cíle p�edstavují cíle vedlejší z hlediska jejich významu pro 

podnik nebo jsou prost�edkem k dosažení mezicíl�.  

Mezi ob� skupiny cíl� lze za�adit ješt� tzv. mezicíle, které jsou prost�edkem k dosažení 

primárního cíle. Všechny cíle by m�ly být reálné a operabilní, tj. za jejich pln�ní by 
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m�li být odpov�dni konkrétní pracovníci a stupe� jejich dosahování by m�l být 

m��itelný. Cíle podle významu jsou: 

• vrcholové 

malé podniky � maximalizace zisku 

velké podniky � maximalizace jeho hodnoty 

• mezicíle – zisk 

• pod�azené – velikost obratu 

 

2. Velikost cíle: M�žeme rozlišit cíle neomezené a cíle omezené, z nichž u prvních jde 

o dosažení maximální hodnoty, u druhých hodnoty p�edem dané. Z tohoto hlediska 

ozna�ujeme cíle za maximalistické (optimální zisk) a minimalistické (minimální 

riziko). 

• neomezené X omezené 

• maximalistické ( optimální zisk ) X minimalistické (minimální riziko) 

 

3. �asové hledisko: Z �asového hlediska se cíle �lení na krátkodobé, st�edn�dobé a 

dlouhodobé, n�kdy jen krátkodobé (�asový horizont obvykle do 1, n�kdy do 3 rok�) a 

dlouhodobé (delší než 1, resp. 3 roky).Cíle tak kopírují jednotlivé úrovn� �ízení podniku 

a jejich �asové rozložení. Dlouhodobé cíle jsou chápány jako strategické cíle, 

st�edn�dobé jako koncep�ní a krátkodobé jako operativní cíle. 

Dlouhodobé cíle vyplývají z p�ijaté strategie podniku, jsou v�tšinou komplexn�jší a za 

jejich dosažení jsou odpov�dni vrcholoví manaže�i, krátkodobé cíle by m�ly zajistit 

dosažení dlouhodobých cíl�, jsou více operativní a za jejich dosažení jsou odpov�dni i 

manaže�i nižších stup�� �ízení. 

• dlouhodobé – (strategické �ízení) více jak 5 let 

• st�edn�dobé – (koncep�ní �ízení) 2 až 4 roky 

• krátkodobé – (operativní �ízení) do 1 roku 

 

4. Vztah mezi cíli: M�žeme rozlišit cíle komplementární (dosahování jednoho cíle 

vede k dosahování cíle druhého), konkuren�ní cíle (vyšší pln�ní jednoho cíle vede k 

nižšímu pln�ní druhého cíle), protikladné cíle (dosažení jednoho cíle vylu�uje dosažení 

druhého cíle), indiferentní cíle (pln�ní jednoho cíle nemá vliv na pln�ní ostatních cíl�). 
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• komplementární – cíle, které se navzájem podmi�ují 

• konkuren�ní – cíle jsou podobné jako u komplementárních, úrove� spln�ní cíle 

se váže na další 

• protikladné – cílem je minimalizovat náklady X zvýšit mzdu zam�stnanc�m 

(propoušt�ní) 

• indiferentní 

 

5. Obsah cíle:  Lze �lenit na ekonomické, technické a sociální. 

Ekonomické cíle lze dále �lenit na cíle výkonové (obrat, podíl na trhu, objem výroby, 

výrobní kapacita, zásoby), cíle finan�ní (celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, 

finan�ní investice, likvidita) a cíle výsledkové (výnosy, náklady, zisk, cash flow, 

rentabilita, produktivita). 

Technické cíle se zam��ují na vývoj a zavedení nových výrobk�, na technickou stránku 

vyráb�ných výrobk�, na rozvoj technologií, výrobní kapacity. 

Sociální cíle jsou orientovány na okolí podniku (vytvá�ení pracovních p�íležitostí v obci 

a regionu, ochrana životního prost�edí, placení daní). 

• ekonomické – p�idaná hodnota (tržní) 

• výkonové – kapacitní výpo�ty 

• finan�ní – rentabilita zadluženosti 

• výsledkové 

 

2.4.3.3 FUNKCE PODNIKU 
 

Své cíle uskute��uje podnik svou �inností. Ta se liší podle charakteru podniku 

(výrobní podniky, podniky poskytující služby – nap�. obchodní, bankovní podniky), 

podle odv�tví (nap�. pr�myslové, zem�d�lské, stavební, obchodní), podle velikosti 

(malé, st�ední, velké), podle vlastnictví (soukromé, ve�ejné, smíšené), podle právní 

formy (podnik jednotlivce, osobní spole�nosti, kapitálové spole�nosti, družstva, ve�ejné 

spole�nosti).  

Podnik si m�žeme p�edstavit jako ur�itý systém se vstupy a výstupy, jehož základní 

funkcí je p�em�nit vstupy na vstupy a výstupy (u výrobního podniku p�em�nit suroviny, 

energii, práci za pomocí stroj� na výrobky), jedná se o funkcích podniku. 
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Funkce – každá funkce má své vstupy a výstupy a zahrnuje �adu dalších díl�ích 

�inností. Funkce jsou vzájemn� propojeny, p�ekrývají se, a proto vzniká nutnost je 

koordinovat. V podniku se obecn� hovo�í o následujících funkcích (�innostech): 

 
1. Primární 

 

• Prodejní (odbytová) 

Jejím úkolem je realizovat (prodat) na trhu výrobky, resp. služby. Zahrnuje �adu 

�inností jako je výzkum trhu (pot�eb, poptávky), stanovení nabízeného sortimentu 

výrobk� (výrobková politika), stanovení cen, platebních podmínek, slev (cenová 

politika), volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis, 

poradenská �innost. 

 

• Zásobovací (nákup, doprava, skladování) 

V širším pojetí do zásobování zahrnujeme po�ízení surovin, materiál�, dlouhodobého 

hmotného majetku, pen�žního kapitálu, pracovních sil, služeb. V užším pojetí do 

zásobovací funkce zahrnujeme pouze po�ízení surovin, materiál�, sou�ástí, v�. jejich 

dopravy, p�íjmu, skladování a p�edávání do výroby. 

 

• Výrobní (provozní) – tato funkce jako jediná p�idává funk�ní hodnoty 

V nejširším pojetí se do výrobní funkce zahrnují všechny podnikové funkce, tedy 

zásobování v�etn� obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa. V 

nejužším pojetí výroba zahrnuje pouze zhotovování výrobk�. 

 

2. Podp�rné 

 

Personální – (nábor, hodnocení) - Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor – 

pracovníky. Zahrnuje �adu �inností, jako je nábor pracovník� a jejich výb�r, zvyšování 

jejich kvalifikace, vytvá�ení optimálních pracovních podmínek, vytvá�ení ú�inného 

systému zainteresovanosti, sociální a kulturní pé�e o pracovníky. 
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Investi�ní - Úkolem investi�ní funkce je zajistit pro podnik všechen pot�ebný 

dlouhodobý majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a za�ízení, dopravní prost�edky, 

nedlouhodobý hmotný majetek. V menší mí�e (v pr�myslových podnicích) zajiš�uje 

investování do finan�ního majetku nákupem akcií a jiných cenných papír�. Formou 

po�ízení dlouhodobého majetku je i leasing. 

 

Finan�ní – ekonomická podpora (ú�tárna) - Úkolem finan�ní funkce je obstarání 

finan�ních prost�edk� (kapitálu). V širším slova smyslu do financování zahrnujeme i 

mimo�ádné financování p�i založení podniku, zvyšování kapitálu, fúzi, p�em�nu právní 

formy, sanaci a likvidaci podniku. Finan�ní funkce má zajistit finan�ní rovnováhu 

podniku, v�. optimální kapitálové struktury. 

 

V�deckotechnické – vývoj, výzkum - V pr�myslových podnicích je zam��ena 

p�edevším na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových a inovovaných výrobk� a 

technologií. Zabývá se i b�žným zdokonalováním výroby.  

 

Správní – zabývá se ru�ením podniku - N�kdy bývá nazývána všeobecná správa nebo 

všeobecná administrativa. Zahrnuje rozmanité �innosti p�evážn� administrativní, které 

zajiš�ují chod celého podniku. Pat�í sem organizace, plánování, statistika, ú�etnictví, 

právní odd�lení, controlling, vnit�ní audit. 

 

 

2.5 S.W.O.T.  ANALÝZA 
 

SWOT analýza je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (ang: 

Strenghts) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, p�íležitosti (ang: Opportunities) a hrozby 

(ang: Threats), spojené s ur�itým projektem, typem podnikání �i n��ím podobným. 

Jedná se o metodu analýzy užívanou v hlavn� marketingu. Díky ní dokážeme 

komplexn� vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti r�stu. Je 

sou�ástí strategického (dlouhodobého) plánování spole�nosti. 

 



 

- 27 - 

Základ metody spo�ívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktor�, které jsou 

rozd�leny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktor� silných 

a slabých stránek na jedné stran�, v��i p�íležitostem a nebezpe�ím na stran� druhé, lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úrove� jejich 

vzájemného st�etu.  

 

SWOT analýzu je dále možno �lenit pomocí m�ížky: 

Interní analýza SWOT- 
analýza Silné stránky Slabé stránky 

P�íležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj 
silných stránek spole�nosti 

(projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstran�ní slabin pro vznik 

nových p�íležitostí. 

E
 x t e r n í    a n a l ý z a 

Hrozby 
S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé stránky. 

 
 

 

P�i aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdroj� jsou silné a slabé stránky 

chápany jako analýza sou�asnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného 

vývoje. 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování spole�nosti, která maximalizuje 

p�ednosti a p�íležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby.3 

                                                 
3 /on-line/ SWOT Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT/, Poslední úprava 20. 4. 2009, Staženo 
dne: 25.4.2009 

Tabulka �. 1: S.W.O.T., (Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT/, 
Poslední úprava 19. 5. 2008, Staženo dne: 20. 3. 2009)
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2.6 PODSTATA INVESTOVÁNÍ 

 

Všude �teme a slyšíme, že abychom si 

v budoucnu mohli svoji životní úrove� udržet 

minimáln� na stejné výši, ne-li si ji zvýšit, je 

t�eba si tvo�it aktiva, tedy investovat. �lov�k, 

který toto ned�lá, �i si snad ani neuv�domuje, že 

by to m�l d�lat, si jen s obtížemi bude moci 

v budoucnu plnit svá p�ání a cíle.4 

 

V�tšina lidí již má zkušenosti se zhodnocováním svých financí v podob� spo�ení (nap�. 

stavební spo�ení). P�i takovéto form� zhodnocování finan�ních prost�edk� máme 

zajišt�no p�edem známé tzv. garantované zhodnocení nap�íklad za rok (p.a.), tzn. že si 

dokážeme spo�ítat, jakou hodnotu finan�ního kapitálu budeme mít na konci období.  

 

P�i investování ovšem m�žeme na tento postup zapomenout. Je t�eba se totiž oprostit od 

veškerých garancí a jistot. Za garance a jistoty se totiž velice draze platí. Proto si tedy 

takto nad svým majetkem mohou dovolit p�emýšlet jen lidé s v�tší bonitou, kte�í již ve 

svém portfoliu mají n�jaký zajímav�jší majetek, který cht�jí spíše ochránit, udržet jeho 

hodnotu, než ho rozmnožit.5  

Ovšem když je �lov�k na za�átku a nemá skoro nic, tak nemá co ochra�ovat a tedy 

platit za tuto ochranu „ni�eho“ v podob� n�jakých garancí je proti p�írod�. Jinými slovy, 

�lov�k, který nic nemá a chce v budoucnu n�jaký majetek mít, se musí od jistot oprostit 

a podstoupit ur�ité riziko, aby sv�j po�áte�ní kapitál rozmnožil. Musí za�ít investovat.  

 

Pro lidi, kte�í nemají s investováním tém�� žádné zkušenosti (kupónovou privatizaci 

nelze za odpovídající zkušenost považovat), je vhodné za�ít s investováním do tzv. 

otev�ených podílových fond�. Již rozhodn� není pravda, že tento zp�sob investování je 

pro vyvolené, nebo informované zájemce o zhodnocování kapitálu.[3]  

 
                                                 
4 /on-line/ J�ZA, V.: Dostupné z: http://www.dumfinanci.cz/index.php/rss.php?text=106-proc-investovat-

a-jak-zacit, Poslední úprava: 12.4.2008, Staženo: 21.3.2009 
5 KOHOUT, P. a HLOUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress, s.r.o. 2002 
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Na finan�ním trhu je dnes již takový výb�r, že nezáleží, jaké máte zkušenosti, sta�í se 

poradit s odborníkem, který vám na míru doporu�í vhodný fond, p�ípadn� i strategii jak 

za�ít a jak postupovat dál. 

 

Na druhou stranu to úpln� jednoduché také není. 	lov�k si musí rozmyslet, za jakou 

dobu chce svoje finan�ní prost�edky zhodnotit (tzv. investi�ní horizont), co od investice 

o�ekává a jaké riziko dokáže snést.  

 

Nejd�ležit�jší pro za�áte�ního investora je totiž nau�it se snášet „nejistotu zhodnocení“, 

tedy kolísání hodnoty investice (tzv. volatilita).  

 

Všeobecn� totiž platí, že �ím rizikov�jší (tedy více volatilní) investi�ní instrumenty 

zvolíme, tím m�žeme na ur�itém investi�ním horizontu o�ekávat vyšší výnos. Tzn. že 

riziko souvisí s výnosem.  

 

	ím vyšší výnos od investice o�ekáváme, tím musíme podstoupit vyšší riziko (tedy 

menší pravd�podobnost, že o�ekávaného zhodnocení dosáhneme). S rizikem ovšem 

dokážeme pracovat, tedy ho snižovat (tzv. diverzifikovat), až minimalizovat. Vhodným 

investi�ním horizontem lze riziko investice výrazn� snížit. Je však i �ada jiných 

zp�sob�, jak dosáhnout s vyšší pravd�podobností svého cíle. 

 

Každý otev�ený podílový fond investuje do r�zných tzv. investi�ních instrument� 

(cenných papír�), kdy každý s sebou nese ur�ité investi�ní riziko s p�im��eným 

o�ekávaným výnosem.  

 

Rozhodn� neplatí, že podílový fond s pr�m�rným ro�ním výnosem 4 % je špatný fond a 

také neplatí, že jiný typ fondu s pr�m�rným ro�ním výnosem 7 % je dobrým fondem. 

Záleží práv� na investi�ních instrumentech, do kterých tento fond investuje.[4]  

 

Otev�ený podílový fond je nástroj kolektivního investování, kdy investor za 

investovaný kapitál kupuje tzv. podílové listy. Je to cenný papír, který je ve stanoveném 

intervalu (den, týden) ohodnocen – je ur�ena jeho cena.  



 

- 30 - 

Shrnuto a podtrženo:  

 

Jednotlivé druhy otev�ených podílových fond� spojuje kolísání hodnoty podílových 

list� (tzv. volatilita). Ta je zárove� odlišuje. Jelikož každý druh fondu investuje do 

r�zných podkladových aktiv, nesou s sebou i r�zné investi�ní riziko a o�ekávaný výnos.  

Obrázek grafu 1 u�ebnicov� zachycuje, že �ím rizikov�jší fond (v�tší volatilita = více 

rozkolísaný), tím vyšší výnos m�žeme o�ekávat. 

 

 

 

 

Abychom investi�ní rizika snížili, používáme tzv. diverzifikaci (rozkládání) rizika. Jednou z nich je 

volba vhodného investi�ního horizontu. 

 

 �ím vyšší riziko investice nese, tím je t�eba investovat na delší dobu. 

   

Graf �. 1: VÝVOJ  HODNOTY  FOND�,  (Dostupné z: http://www.iscs.cz/
web/fondy/Profilove_fondy/, Staženo: 21. 3. 2009)
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2.7 DOTAZNÍK 

Dotazník je jedním z nejb�žn�jších nástroj� pro sb�r 

dat pro r�zné typy pr�zkum�. Skládá se ze série 

otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od 

respondent�.  

Oproti jiným typ�m pr�zkum� (jako nap�íklad osobní nebo telefonický rozhovor, 

pozorování, skupinový rozhovor, atd.) je možné prost�ednictvím dotazníku získat 

informace s mnohem menší námahou a levn�ji. Dále se výsledná data dají mnohem 

jednodušeji zpracovávat. 

P�es tyto výhody však m�že být sestavení a správné vyhodnoceni dotazníku dost 

obtížné, obzvlášt� pokud jej nezpracovává odborník. Otázky mohou být špatn� 

formulovány, navržené odpov�di nemusí poskytovat pot�ebný prostor pro validní 

odpov�di, forma nebo obsah dotazníku m�že odradit od dokon�ení jeho vypl�ování a 

nakonec ani výsledky nemusí být dostate�n� relevantní pro napln�ní cíle dotazování. 

2.7.1 VÝHODY DOTAZNÍKU 

• jedna nejlevn�jších metod pr�zkumu 

• jednoduše se zpracovává a vyhodnocuje 

• jedna z nejmén� dot�rných metod pr�zkumu - respondent jej m�že vyplnit v 

klidu domova 

• jednoduchý na vypln�ní - tém�� každý alespo� jednou v život� vypl�oval 

dotazník 

2.7.2 NEVÝHODY DOTAZNÍKU 

• m�že být obtížné získat respondenty 

• v dotazníku je snadn�jší vyplnit nepravdivé informace 

• redukuje komunikaci, protože 90 % komunikace je nonverbální - dotazník ji 

nedokáže zachytit 
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2.7.3 ROZDÍL MEZI ANKETOU A DOTAZNÍKEM 

Anketa je druh výzkumné techniky založené na dotazníku, která slouží p�edevším ke 

zjišt�ní názoru co nejvíce lidí. Zpravidla se skládá pouze z n�kolika otázek, publikuje se 

v tisku, rozesílá poštou, rozdává p�i nákupu apod. N�kdy je podpo�ena také slosováním 

jednotlivých odpov�dí o ceny. 

 

2.7.4 ZÁKLADY TVORBY DOTAZNÍKU 

Dotazník by m�l na první pohled upoutat pozornost, nesmí respondenta hned na za�átku 

odradit. Je pot�eba se zam��it p�edevším na: 

• srozumitelnost, 

• p�ehlednost a snadnou orientaci, 

• jednoduchost vypl�ování, 

• jazykovou korektnost, 

• typografickou úpravu, 

• grafickou úpravu. 

Stanovení cíle 

Na po�átku tvorby dotazníku je d�ležité si stanovit cíl pr�zkumu, na který se 

zam��íme. Pokud není p�esn� definován, m�že se stát, že pr�zkum nesplní o�ekávání. 

Cíl musí být p�edevším zjistitelný a srozumitelný.  

Délka vypl	ování 

B�žn� se uvádí délka dotazníku v rozmezí 40 až 50 otázek a doba vypl�ování 20 minut, 

nicmén� tolik �asu je ochoten v�novat vypl�ování pouze velmi dob�e motivovaný 

respondent. 
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Více než 20 otázek zpravidla dotazovanou osobu odradí. Obzvlášt� u dotazník� 

vypl�ovaných p�es internet je vhodné udržet celkovou dobu vypl	ování pod 10 

minutami. 

Formulování otázek 

Hlavní zásady formulování otázek: 

• Jednozna�nost - formulovat výstižné a jednoduché v�ty. Je lepší se vyvarovat  

dvojitých zápor� a nejednozna�ných slov jako ob�as, n�kdy, n�kolik apod. 

• Srozumitelnost - používat jazyk cílové skupiny respondent�, vžít se do role 

dotazovaného. Nap�íklad manaže�i a mládež mají rozdílné zp�soby vyjad�ování 

a v mnoha oblastech používají odlišné pojmy. 

• Stru�nost - používat krátké, stru�né v�ty. 

• Validnost - ptát se na to, co skute�n� pot�ebujeme zjistit, jiným slovy, zdali 

odpov�
 na otázku pom�že dosažení stanoveného cíle pr�zkumu. Jinak je lepší 

otázku zcela vynechat. 

• Nepoužívat sugestivní otázky, tj. takové, které svou formulací napovídají 

odpov�
. 

• Vyvarovat se haló-efektu, tj. �ad� p�íbuzných otázek za sebou, kde se odpov�
 

z první otázky p�enáší i do ostatních. 

 
2.7.5 STRUKTURA DOTAZNÍKU 
 
�azení otázek 

Na za�átku dotazníku by m�ly být za�azeny zajímavé otázky, které upoutají pozornost 

respondenta. Uprost�ed by se m�ly nacházet st�žejní otázky, jejichž vypln�ní vyžaduje 

soust�ed�ní, a na konci otázky mén� závažné. 

Úvod dotazníku 

Na za�átku dotazníku by m�l být stru�ný úvod, který by m�l dotazovanou osobu: 
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• slušn� oslovit a požádat o vypln�ní dotazníku, 

• p�edstavit nápl	 dotazníku, 

• nazna�it význam odpov�dí a smysl celého dotazníku (lidé neradi d�lají v�ci, u 

kterých nevidí žádný smysl), a pokud možno zd�raznit p�ínos správného 

vypln�ní pro samotného respondenta (více v �ásti motivace), 

• sd�lit stru�né pokyny k vypl�ování, je-li to nutné - obsáhlé pokyny mohou 

dotazovanou osobu odradit již na za�átku, 

• zmínit p�ibližnou délku vypl	ování dotazníku, 

• pod�kovat za �as, který bude vypl�ování v�novat. 

Záv�r dotazníku 

Na záv�r dotazníku je vhodné pod�kovat za �as strávený vypl�ováním dotazníku. Je 

možné také p�ipsat stru�né pokyny k odevzdání dotazníku. 

 

2.7.6 OTESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU 

Dotazník by m�l po dokon�ení projít alespo� dv�ma testy: 

1. Samotný tv�rce by si jej m�l poctiv� celý vyplnit. 

2. Malá skupinka testovacích respondent� m�že poskytnout d�ležitou zp�tnou 

vazbu v dob�, kdy je možné dotazník ješt� upravit. 

Mnoho otázek se m�že naráz jevit jinak v kontextu p�edchozích otázek. Je vhodné si 

dotazník také vyplnit v náhodném po�adí nebo od konce, umož�uje-li to povaha 

dotazníku, zdali jsou odpov�di stále stejné. 

Je vhodné si také prohlédnout výsledky testovacího pr�zkumu, zdali splnily o�ekávání a 

poskytly pot�ebné informace. 
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2.7.7 TYPY OTÁZEK V DOTAZNÍKU 

Otázky v dotazníku d�líme na t�i základní typy: 

• otev�ené - umož�ují volnou tvorbu odpov�di, 

• uzav�ené - výb�r z n�kolika variant odpov�dí, 

• polouzva�ené (nebo také polootev�ené) - jedná se o kombinace obou 

p�edchozích typ�. 

Otev�ené otázky 

V otev�ené otázce se m�že dotazovaná osoba vyjád�it svými slovy podle vlastního 

uvážení. Nedostává na výb�r z p�edp�ipravených variant odpov�dí. 

Do takovýchto otázek s otev�eným koncem �adíme otázky: 

• volné, 

• asocia�ní - dopln�ní bezprost�ední asociace na uvedený pojem, 

• dokon�ení p�edložené v�ty, 

• dokon�ení povídky, 

• dokon�ení obrázku - k obrázku dvou osob se dopl�uje reakce druhé osoby, 

• dokon�ení tématického nám�tu dle obrázku. 

Výhody otev�ených otázek 

• umož�ují získat odpov�
, která tv�rce dotazníku nemusela napadnout, 

• v�rn�ji zachycují pohled respondenta na otázku, jelikož není omezen variantami 

odpov�di, 

• podn�cují respondenta k hlubšímu zamyšlení nad tématem, 

• jsou užite�né, nelze-li efektivn� definovat nebo vypsat všechny možné 

odpov�di, 

• hodí se jako úvodní otázky, které napomáhají získat kontakt s respondentem. 

Nevýhody otev�ených otázek 

• volnost odpov�dí znesnad�uje následné zpracování, 
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• m�že být obtížné odpov�
 interpretovat, 

• kvalita odpov�di je ovlivn�na verbálními schopnostmi respondenta 

Uzav�ené otázky 

Uzav�ené otázky nabízejí n�kolik možných variant odpov�dí, ze kterých si dotazovaný 

vybírá jednu nebo více odpov�dí, které se nejvíce blíží jeho názoru. Tento typ otázek je 

vhodné použít v p�ípad�, že znáte v�tšinu možných odpov�dí. 

Výhody uzav�ených otázek 

• jednoduché vypln�ní odpov�di, 

• nasm�rování respondenta na to, co nás zajímá, 

• snadné zpracování odpov�dí. 

Nevýhody uzav�ených otázek 

• umož�ují nahodilé vypln�ní, 

• sugestivní odpov�di, 

• nemusí vystihnout názor respondenta, 

• složit�jší na vytvá�ení. 

Uzav�ené otázky je možné d�lit na: 

Dichotomické a trichotomické otázky 

Tyto otázky umož�ují pouze odpov�
 ano/ne, respektive ano/ne/nevím. 

P�íklad: Jste držitelem v�rnostní karty našeho hotelu: 

• Ano / Ne 

P�íklad: Vybral byste si znovu náš hotel? 

• Ano / Ne / Nevím 
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Výb�rové otázky 

U t�chto otázek je možnost výb�ru jedné nabízených alternativ. 

P�íklad: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzd�lání? 

• základní 

• st�ední bez maturity / vyu�en 

• st�ední s maturitou 

• vysokoškolské 

Vý�tové otázky 

Takovéto otázky nabízí možnost výb�ru n�kolika nabízených alternativ zárove�. 

P�íklad: Které služby nejvíce postrádáte v nabídce našeho wellness centra: 

• termální bazén 

• thajské masáže 

• floating 

• akupunktura 

Polouzav�ené otázky 

Polouzav�ené otázky kombinují výhody (ale také nevýhody) otev�ených a uzav�ených 

otázek. Polouzav�ená otázka vznikne p�idáním varianty "jiné" do uzav�ené otázky, která 

je vlastn� otev�enou otázkou a umož�uje respondentovi voln� vyjád�it sv�j názor. 

P�íklad: Z jaké zem� pocházíte? 

• 	eská republika 

• Slovenská republika 

• Polsko 

• Ma
arsko 

• jiné: ...................... 
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2.7.8 SPECIÁLNÍ TYPY OTÁZEK 
 
Baterie otázek 

Sdružením více otázek na obdobné téma do jednoho bloku, respektive tabulky vzniká 

tzv. baterie otázek. Ta se používá zpravidla v kombinaci s hodnotící škálou. Baterie 

otázek výrazn� urychluje a zjednodušuje vypl�ování pro respondenta.  

P�íklad: Jak jste byl spokojen? 

• s kvalitou ubytování 

• s personálem 

• s úrovní stravování 

• s wellness centrem 

Filtra�ní otázka 

Filtra�ní otázka umož�uje rozd�lit dotazované na podskupiny a m�nit tok otázek podle 

odpov�di na tuto otázku. 

P�íklad: Byl jste v minulosti v našem hotelu? 

• Ano (budou následovat otázky na spokojenost v minulosti) 

• Ne (budou následovat otázky, jak se respondent o hotelu dozv�d�l) 

Projektivní otázky 

Dále lze použít i tzv. projektivní otázky, tj. takové, které zastírají pravý d�vod, pro 

který je otázka položena. Otázka bývá formulována tak, aby se neptala p�ímo na názor 

dotazovaného, ale na výpov�
 o jakoby n��em jiném, s �ímž se dotazovaný podv�dom� 

ztotožní. Používá se zejména tehdy, kdy o�ekáváme, že dotazovaný by zám�rn� nebo 

podv�dom� podal nepravdivou odpov�
. 
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Otázky na lži-faktor 

V n�kterých dotaznících je vhodné používat otázky, které zjiš�ují tzv. lži-faktor, tj. 

ov��ení pravdivosti, respektive konzistentnosti p�edchozích odpov�dí kontrolní otázkou. 

P�íklad: ��

 !�	�����	�����������"������#�$�%	���	�!��������	�����������"���������������#�

2.7.9 MOTIVACE 

Dotazované osoby je pot�eba dostate�n� motivovat k vypln�ní dotazníku, p�esv�d�it je, 

aby byli ochotni v�novat dotazníku �ást svého drahocenného �asu. Toho je možné 

dosáhnout r�znými zp�soby: 

• pen�zi, dárkem nebo poskytnutím výhod - m�že vést k "naslepo" nebo 

nekvalitn� vypln�ným dotazník�m, proto je vhodné, aby taková odm�na byla 

spíše menší až symbolické hodnoty, 

• zd�razn�ním d�ležitosti názoru respondenta - každý se rád cítí d�ležitý, 

• apelováním na hodnoty dotazovaného, nap�. "vypln�ním tohoto dotazníku 

pom�žete zlepšení ochrany p�írody" nebo "pom�žete studentovi, který musí 

vypracovat školní projekt" nebo  

• závazek nebo protislužba, nap�. "na p�íprav� tohoto seminá�e jsme strávili 

mnoho �asu pro vaši maximální spokojenost, v�nujte nám prosím 10 minut 

vypln�ním tohoto dotazníku..." 

• zd�razn�ním výhod pro samotného respondenta, nap�. "pom�žete nám zlepšit 

naše služby (až k nám znovu p�ijdete)" nebo "pom�žete zlepšení organizace 

hromadné dopravy ve vašem m�st�" 

Velmi d�ležité je také vysv�tlit význam dotazníku, d�vod jeho vzniku a smysl jeho 

vypln�ní - k �emu bude prosp�šné. Bez alespo� základního pochopení významu nemusí 

respondent vypl�ování dotazníku nikdy dokon�it, protože mu p�ijde nesmyslný. 

Nap�íklad málokomu by se cht�l vypl�ovat dotazník o spat�ených hnízdech pták�, 

dokud by nev�d�l, že to napom�že zachránit mnoho mlá
at. 
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3 PRAKTICKÁ VÝCHODISKA 

 
V praktické �ásti se budeme zabývat aplikováním teoretických poznatk�. Tyto pak 

následn� aplikovat r reálném život�, v podnikatelském podv�domí. A následné 

poznatky budeme aplikovat do reálného prost�edí analyzované firmy.  

 

 
3.1 MYŠLENÍ A CÍLE PODNIKATEL� 
 
Definici podnikatele jsme již rozebrali v teoretické �ásti. Otázkou ovšem je, zda i ve 

skute�nosti se podnikatelé chovají podle této definice. 

Proto, abychom si mohli ur�it do jakého kvadrantu dle ozna�ení výše zkoumaný 

podnikatelský subjekt spadá, je nejd�íve lépe definovat jaký rozdíl mezi t�mito 

kvadranty je, aby nedocházelo k zám�nám, kdy �ada podnikatel� se ozna�uje za majitelé 

firem, zatímco jsou pouze jen samostatn� výd�le�n� �innými. 

 

 

3.1.1 ROZDÍL V PODNIKÁNÍ V KVADRANTECH „S“ A „M“ 
 

Podnikatelé, kte�í se �adí výhradn� do skupiny „M“, mohou svou firmu opustit na jeden 

�i více rok�, a když se vrátí zjistí, že jejich podnikání vynáší více, než s jakou jej 

opoušt�li. 

Zatímco u podnikatele za�azeného výhradn� do skupiny „S“ platí, že pokud tento opustí 

svou živnost na rok �i více, existuje vysoká pravd�podobnost, že až se vrátí, patrn� již 

ani nebude k �emu. 

 

Co tedy zp�sobuje tento rozdíl? Když to �ekneme jednoduše, lidé nacházející se 

v kvadrantu „S“ vlastní pracovní místo. A lidé v pozici kvadrantu „M“ vlastní systém a 

najímá si lidi, aby mu tento systém �ídili. 

Dobrým p�íkladem je t�eba zuba�. Stráví n�kolik let na škole, kde se u�í, jak p�sobit 

jako sob�sta�ný systém. Vás, jako zákazníka za�nou bolet zuby. Jdete navštívit svého 

zuba�e. Ten vám zuby spraví. Zaplatíte a odejdete. Jste š�astní a pak �eknete o tom 

vynikajícím zuba�i všem svým známým. Ve v�tšin� p�ípad� zvládne zuba� vykonat 
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veškerou práci sám. Potíž nastává, když se rozhodne odjet na dovolenou, protože 

odjíždí i jeho p�íjem. 

Majitelé podniku z kvadrantu „M“ mohou odjížd�t na dovolenou neustále, protože 

vlastní systém, nikoliv pracovní místo. Pokud je „M“ na dovolené, stále mu do kapsy 

proudí peníze. 

Abyste byli úsp�šní „M“, je t�eba: 

1. vlastnit nebo ovládat systém a 

2. um�t vést lidi. 

 

Aby se ze „S“ stal „M“, je nutné, aby p�em�nil to, co je, a to, co ví, na systém… a to 

hodn� lidí neumí… nebo na systému p�íliš mnoho lpí. 

 

Nyní je zapot�ebí zjistit, jací podnikatelé p�evládají �i s jakými názory se setkáme 

v reálné praxi. 

 

Proto, abychom zjistili, jak to v reálném život� vypadá mezi skute�nými podnikateli, 

jsme provedli dotazníkové šet�ení.  

 

 

3.2 METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ  
 

Pro dosažení tohoto cíle bylo nutné získat velké množství informací. Proto bylo 

p�istoupeno k provedení dotazníkového šet�ení a dále formou �ízených rozhovor� s 

majiteli malých a st�edních podnik� zejména v Jihomoravském a St�edo�eském kraji. 

Toto dotazníkové šet�ení firem bylo navrženo a zrealizováno v m�sících zá�í - prosinec  

roku 2008. 

 

Pro terénní šet�ení, které bylo nutné pro získání primárních dat, byl použit následující 

postup:6  

 

                                                 
6 HUBÍK, S., KE�KOVSKÝ, M., LUKÁŠOVÁ, R., Research methods. Brno: Fakulta podnikatelská, 
VUT v Brn�, 2002  
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• kvalitativní výzkum problematiky, 

• stanovení cíle výzkumu a rozpracování do výzkumných otázek, 

• zpracování výzkumu ve firmách, 

• zpracování a analýza dat, 

• vypracování záv�re�né výzkumné zprávy.[7] 

 

 
3.2.1 VLASTNÍ DOTAZNÍK 
 

Kompletní dotazník obsahoval 4 samostatné zkoumané �ásti. Stru�né zhodnocení 

otázek v jednotlivých �ástech je souhrnn� zobrazeno v následujícím p�ehledu: 

 

• Všeobecná charakteristika firmy (obrat firmy, po�et zam�stnanc�). 

• Zjišt�ní hrozeb firmy – S.W.O.T analýza (rozbor hrozeb a p�íležitostí jako je 

konkuren�ní boj, �i p�íležitost nového trhu. Dále interní silné a slabé stránky. 

Jakými m�žou být nap�íklad zam�stnanci �i geografická poloha). 

• Stav rezerv (ro�ní obrat, pr�m�rné mzdy, meziro�ní nár�st zisku, jak dlouho by 

firma p�ežila bez majitele, jak dlouho by firma p�ežila bez p�íjmu, jak skladují 

rezervy…). 

• Cíle podnikání (za jakým cílem podnikají – KAM, mají v podnikání i vyšší 

poslání – PRO	, jaký používají systém �ízení – JAK, jaké používají kontrolní 

systémy, co by cht�li d�lat po ukon�ení podnikání, co by cht�li po tomto 

ukon�ení podnikání d�lat s firmou. 

 

V dotazníkovém výzkumu se objevily následující typy otázek: 

 

• s volitelnými odpov�
mi a možnosti výb�ru pouze jediné, 

• s volitelnými odpov�
mi a možností výb�ru n�kolika odpov�dí najednou, 

• výb�r ano �i ne, 

• dopl�kové i volné odpov�di, 

• odpov�di vyžadující uvedení konkrétního �íselného údaje. 
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3.2.2 VÝB�R FIREM  
 

Téma diplomové práce je zam��ené na oblast malých a st�edních podnik�, proto byla 

oblast velikosti podniku hlavním kritériem pro výb�r respondent� do výzkumu. Další 

kritéria, která byla pro výb�r použita, jsou uvedena v následujícím p�ehledu: 

 

• velikost (malé a st�ední firmy, tj. < 250 zam�stnanc�), 

• firma, kde se dotazník dostane do rukou p�ímo majiteli firmy. 

• forma podnikání (všechny, vyjma akciové spole�nosti). 

 

 

3.3 PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ 
 
Použitým nástrojem je kvantitativní výzkum, protože je nutné získat údaje od v�tšího 

množství respondent�. Výstup z této oblasti by m�l rozhodnout o stanovených otázkách 

a o stanovených hypotézách, které byly uvedeny v rámci první kapitoly.  

 

Vlastní výzkum byl proveden dv�ma následujícími zp�soby: 

 

• Dotazníkem v elektronické podob� – vytvo�ený dotazník byl v elektronické 

podob� rozesílán vybraným firmám na základ� výše zmín�ného zp�sobu. 

Dotazník byl adresován na majitele firem, u kterých je velký p�edpoklad, že 

budou schopni poskytnout relevantní informace na položené otázky. Ur�itou 

nevýhodou této formy dotazování je absence osobního kontaktu dotazovaného 

s tazatelem a tedy možnost poskytnutí dopl�kových údaj� pop�. dopln�ní a 

vysv�tlení dané otázky v p�ípad� nepochopení. Tento nedostatek byl pro p�ípad 

nutnosti odstran�n telefonickým kontaktem, který byl umíst�n v p�vodním 

dopise.  

 

• Osobním kontaktem – takto provedený zp�sob dotazování je velice efektivní, 

nebo� umož�uje dotazovanému plné pochopení zkoumané problematiky a 

v neposlední �ad� p�ipouští diskusi na zkoumané téma. V rámci této diskuse jsou 
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�asto mezi �e�í získány další cenné poznatky o zkoumané problematice. 

Nevýhodou provád�ní výzkumu tímto zp�sobem je velká �asová náro�nost 

dotazování. Forma dotazování osobního pat�í mezi formu kvalitativního 

výzkumu.   

 

V rámci dotazníkového šet�ení bylo individuáln� osloveno 267 firem. Všechny oslovené 

firmy mají p�sobnost v rámci Jihomoravského a St�edo�eského kraje. Návratnost 

vyjad�uje následující grafické zpracování. 

 
 

Celkem bylo získáno 54 vypln�ných dotazník�, což p�edstavuje 20% návratnost. Z toho 

bylo 37 dotazník� vypln�ných elektronickou formou a 17 za pomoci osobního kontaktu. 

Z 54 navrácených dotazník� bylo pro zpracování použito 49 dotazník�, p�t z nich bylo 

vy�azeno pro neúplnost požadovaných informací.  

 
 

Graf �. 2: GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ NÁVRATNOSTI DOTAZNÍK�, (Vlastní zpracování).

Graf �. 3: PODÍL DOTAZNÍK� VYPLN�NÝCH ELEKTRONICKY A NA ZÁKLAD� OSOBNÍHO KONTAKT, 

(Vlastní zpracování).
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3.3.1.1 Složení firem v dotazníkovém šet�ení 
 
Z d�vod� objektivnosti jsem se snažil oslovit firmy nap�í� odv�tvím, toto se mi myslím 

dosti povedlo, protože jsem dostal odpov�di od firem z r�zných oblastí podnikání. 

 

Následující graf nám ukazuje, jaké složení firem se nám vrátilo v odeslaných 

dotaznících. 

 
 

 

3.3.2 ZÁV�RY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ 
 
V p�ípad�, že jsme ud�lali výzkum v takovém rozp�tí firem je zapot�ebí dotazník 

rozebrat pon�kud podrobn�ji. Projdeme jednotlivé sekce dotazníku a vyhodnotíme 

informace získané z jejích vypln�ní. 

 

Všeobecná charakteristika firmy 

V úvodní �ásti jsme se zabývali pouze charakteristikou zkoumané akce. Kdy po 

nadepsání názvu a majitele spole�nosti, zjistíme jakou má firma právní formu a rok 

založení. Tento bod je zajímavý z pohledu, kdy firma byla založena a kam se za dobu 

fungování posunula. Dalším ukazatelem s jakou firmou máme tu �est, nám taky 

nasti�uje po�et zam�stnanc� ve firm�. 

Graf �. 4: SLOŽENÍ OSLOVENÝCH FIREM, (Vlastní zpracování).
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V drtivé v�tšin� jsem dostal odpov�
 od firem s právní formou s.r.o. jakož to 

spole�nost s ru�ením omezeným, ve kterých je jediným vlastníkem jedna osoba. 

Další nejpo�etn�jšími osobami byly firmy vedeny fyzickými osobami, jakož to osoby 

samostatn� výd�le�n� �inné. 

 

S. W. O. T. analýza 

V této �ásti jsem se zam��il na zkoumání hrozeb a p�íležitostí firmy z venkovního 

prost�edí a ur�ení silných a slabých stránek firmy uvnit�. 

 

Ve v�tšin� p�ípad� p�íležitosti firem byly v hledání výhod oproti konkurenci. A to 

takovou formou jako je diverzifikace výrobk� a služeb �i využití hromadné výroby a 

tím i snižováním náklad�, které se pak p�enesou k zákazníkovi prost�ednictvím snížené 

ceny. 

 

V opa�ném p�ípad� p�i zjiš�ování hrozeb podniku, se v�tšina z nich potýká 

s problémem druhotné platební neschopnosti. Hlavn� v odv�tví stavebním a 

strojírenském. Problémem je to, že zde je dlouhá cesta výrobku ke kone�nému 

zákazníkovi. Nap�íklad p�i vým�n� oken požadovaných zákazníkem je nutno výrobek 

nejprve vyrobit. Tudíž nejd�íve je nutný nákup materiálu, následn� kompletace oken na 

výrob�. Dále pak dodávka na stavbu a montáž jak oken, dopl�k� (parapety, žaluzie…), 

tak i následné zapravení. Po dokon�ení prací je také nutné zakázku p�edat zákazníkovi, 

který na základ� p�edávacího protokolu by m�l zakázku uhradit. 

V tomto oboru podnikání je nejv�tším problémem, že na jedné zakázce se m�že podílet 

hned n�kolik firem jinak finan�n� silných a v p�ípad� vzniku problém� to n�která 

složka s realizujících firem nemusí „ustát“ a tím staví do nesnází všechny ostatní 

spolupracující firmy. Nejhorším výsledkem se tu m�že stát to, že se kone�nému 

zákazníkovi vinou jedné z t�chto složek m�žou kumulovat další náklady, které již ale 

nebyly zahrnuty do kalkulace a tudíž n�který z dodavatel� tyto náklady musí nést a tím 

se strhne boj mezi firmami o ur�ení viníka. 

Dalším a to nemalým problémem v ur�itých oblastech je p�ípadná velká konkurence. 

Tento bod myslím, že je v po�ádku, protože nutí podnikatele po�ád vyhledávat a �ešit 
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jaké konkuren�ní výhody nalézt oproti ostatním. Nicmén� v tomto boji v�tšinou jako 

vít�z vyjde kone�ný zákazník. Protože ten ur�uje, �i si vybírá kone�nou dodavatelskou 

firmu. 

Problém ale m�že nastat, když n�které firmy hledají konkuren�ní výhodu ve snižování 

kvality a to tak, aby to bylo co nejmén� zjistitelné. Nejlépe zjistitelné až po skon�ení 

doby, po kterou nesou za výrobek ur�itou odpov�dnost. 

 

V p�ípadn� hrozeb jen nutné v kterékoliv oblasti po�ítat s takzvanými „sezónními“ 

výkyvy poptávky. A snažit se je eliminovat tím, že se na tyto výkyvy již s p�edstihem 

bude chystat. M�že to být p�esouváním výroby �i dodávky r�zných služeb na m�síce 

mén� produktivní, �i v m�sících, kdy není tolik práce zvyšováním kvality zam�stnanc� 

r�znými školeními �i rekvalifikace. 

 

Dalším, �ím jsme se ve S.W.O.T. analýze zabývali, byly silné a slabé stránky 

v jednotlivých firmách. 

V tomto bod� se snaží každá firma svou pozici vylepšovat, nicmén� je tu dobré zjišt�ní, 

že jsou zde body, které jsou pro n�které firmy slabýma stránkami, a stejn� tak pro 

n�které jsou silnými. Nejvíce se opakujících stránek v tomto bod� byly zam�stnanci. 

N�které firmy je mají již n�kolik let beze zm�n, �i pouze s drobnými úpravami. Kdežto 

jiné s touto problematikou bojují od za�átku své existence dosud. Tento fakt nám 

ukazuje jak závažná je otázka dobré volby zam�stnanc�. A nejen výb�rem a náborem 

nových, ale p�edevším udržením a motivováním t�ch stávajících, pokud vykazují ur�ité 

p�ínosy pro firmu. 

Bohužel, v n�kterých oblastech podnikání je v dnešní dob� nedostatek kvalifikovaných 

pracovník�, jako je nap�íklad stavebnictví a tudíž firmu stojí zna�né prost�edky bu
 

udržení t�ch stávajících, �i budování nových a kvalitních tým�. 

 

 

Stav rezerv 

Stav rezerv je další zkoumaný bod dotazníku. Tento bod nám ukazuje, s jak velkou 

firmou máme tu �est z pohledu ekonomického, formou ro�ních obrat�, �i sledování 

meziro�ních nár�stu zisku. 
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V tomto p�ípad� je nutné rozlišovat firmy, na ty co tyto ukazatele opravdu sledují, a ty, 

co tento bod pouze vykazují v p�ehledech pro audit kontroly kvality ISO. 

Tato sekce je jedna z nejzákladn�jší pro mou práci, abych si mohl ud�lat požadovaný 

obrázek o podv�domí majitel� firem a to v otázce: „Jak dlouho by firma p�ežila bez 

majitele firmy“, a „Jak dlouho by firma p�ežila bez p�íjmu“. 

Tou druhou otázkou se dovídáme, jakým stavem rezerv firma disponuje nebo jak je 

firma nachystána krýt nep�edvídatelné situace v podob� výpadk� výroby �i snížení 

poptávky po výrobcích �i službách. 

Pro zjišt�ní tohoto stavu je také dobré zjistit, kde tyto rezervy firmy skladují. I zde se 

nám tyto firmy rozd�lují do dvou kategorii. A to: 

 

• Krytí rezerv pomocí poskytnutí debet� bankou – takto kryté rezervy mají 

výhody i nevýhody. Nevýhodami je to, že je zde nastaven ur�itý limit a 

v p�ípad� nutnosti vyšší rezervy krytí již v�tšinou není možno vyjednat více 

financí. 	i p�i �erpání tohoto debetu nás každé využití stojí nemalé další finance 

v podob� úrok�, které se v�tšinou pohybují v rozmezí od 6 – 12%.  

Výhodami tohoto jišt�ní formou debetu je, že tvorba rezerv nám nijak 

nezat�žuje naše cashflow. A tudíž se m�žeme pln� soust�edit na firmu a tvorbu 

aktiv. P�i zvážení t�chto výhod a nevýhod, bych konstatoval, že využívání t�chto 

debet� není na škodu, pokud je má firma u banky vyjednány. Nicmén� efektivní 

je, využívat je jen z krátkodobého hlediska. 

 

• Krytí rezerv pomocí tvorby rezervních fond� – v p�ípad� tohoto krytí rezerv 

nevýhody vidím jen v p�ípad� neúnosného zat�žování cashflow, jinak tento 

zp�sob firm� otvírá daleko více možností využití. A to v p�ípad� stanovení 

limit� pro tuto tvorbu, v p�ípad� jejich p�ekro�ení, je možné využití t�chto 

prost�edk� na investice mén� likvidní, zato ale více efektivní. 

Nicmén� v tomto bod� je také dobré rozebrat, kde tyto rezervy skladují. V�tšina 

z nich totiž nevyužívá žádných program� na zhodnocování takovýchto rezerv. 

Skoro všichni tyto rezervy skladují na b�žných ú�tech v bankách, �i dokonce 

v depozitá�ích. 
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V tomto bod� si myslím, že dnes již existují efektivn�jší skladovací možnosti 

takovýchto pen�žních prost�edk�. I s odhledem na jejich rizikovost a likviditu, 

které v tomto p�ípad� musíme držet na rozumné a velice konzervativní mí�e. 

 

Ta druhá otázka jakou je „Jak dlouho by firma p�ežila bez majitele firmy“ je pro 

za�azení podnikatele do kvadrantu klí�ová. Zde se nám teprve ukazuje, kde se každý 

z podnikatel� vidí. Nicmén� pro nás je ale podstatn�jší ne kde se vidí, ale kde je. 

Protože, skoro všichni z majitel� firem se vidí jako majitel firmy, nicmén� až na pár 

výjimek jsou všichni za�azeni do kvadrantu „S“, protože kdyby opustili podnik a vrátili 

se až za n�jakou dobu, v�tšina z nich uvedla, že již za p�l roku, by se nebylo k �emu 

vracet. 

Slovo p�evážn� všechny jsem uvedl naprosto zám�rn�, protože ze všech zkoumaných 

firem pouze t�i si dovoluji odsouhlasit, že se dají za�adit do kvadrantu „M“ a po té co by 

se majitelé firem vrátili po odchodu, jejich podnikání by vzkvétalo možná ješt� lépe. 

 

Cíle podnikání 

V posledním bloku dotazníku jsme zkoumali myšlení a cíle podnikatele. Kde jsme 

rozebírali základní otázky efektivního vedení – KAM?, PRO�?, JAK?, Kontrola 

Zkoumanými otázkami byly: 

• Za jakým cílem podnikáte (KAM)?: 

• Je ve vašem podnikání i vyšší poslání (PRO�)?: 

• Jaký používáte systém �ízení (JAK)?: 

• Jaké používáte kontrolní systémy?: 

• Co byste cht�l d�lat s firmou po ukon�ení Vaší �innosti?: 

• Co byste cht�l d�lat vy po ukon�ení �innosti?: 
  

P�i t�chto otázkách v dotaznících, které jsme vypl�ovali osobn�, jsme si mohli 

povšimnout, že �ada podnikatel� si tyto otázky nikdy ani nekladla. A dost je to i 

p�ekvapilo, když se m�li zamyslet nad otázkou „Pro� v�bec podnikají“ a „Kam vlastn� 

sm��ují“. 
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Toto jsou asi myslím základní otázky, které by si m�l zodpov�d�t každý podnikatel, 

který se nechce jen nechat cloumat trhem a „lítat“ od jednoho k druhému. 

 

Otázka, jak provádí systém �ízení je taky docela zajímavý pohled, protože v�tšina z nich 

jde cestou samovzd�lávací a �ídí svoje podniky pouze pomocí intuice nabyté 

zkušenostmi. Tato cesta není chybou, nicmén� je tou zdaleka nejdelší co lze jít, protože 

není špatné d�lat chyby. Špatné je, když se z nich pro p�íšt� daný subjekt nepou�í a d�lá 

je opakovan�. 

Tou cestou kratší a myslím, že v mnoha p�ípadech i efektivn�jší je ta, „u�it se 

z minulosti a chyb jiných“. 

Tímto zp�sobem by se dal �ídit i další krok a to, jakým zp�sobem firmy provádí 

kontrolu. V�tšina z nich prování kontrolu až následnou, kdy mnohdy je již pozd� a �eší 

se jen zmírn�ní následk�. 

P�i využívání efektivní kontroly je mnohem lepší daným problém�m p�edcházet 

kontrolou p�edem a v pr�b�hu akce. 

 

Na otázky co by cht�li d�lat s firmou po ukon�ení jejich podnikání a co by cht�li d�lat, 

oni, odpovídali dv�ma zp�soby a to bu
 p�edat n�komu dalšímu, nebo prodat. Ovšem 

jak by takový prodej provedli, nem�li tušení.  

P�i otázce, co by cht�li d�lat oni, až by ukon�ili podnikání, se všichni pousmáli, a 

odpovídali jako cestování, trávit volný �as s rodinou, užívání si atd… Nicmén� myslím, 

že to jen tak �íkali, ale kdyby k tomu opravdu sm��ovali, tak by tak i postupovali. 

V�tšina z nich k tomuto cíli ale nesm��ovala. 

 

P�i rozboru a posuzování dotazník�, jsem došel k záv�ru, že v�tšina podnikatel� mají 

spole�ný zám�r a to, že necht�jí být nikým limitováni, mají rádi flexibilní pracovní 

dobu, jsou odhodláni n��eho dosáhnout a dojít k cíli. 

Problémem je, že dost z nich si tento cíl ani neumí �ádn� stanovit, natož aby si dokázali 

stanovit cestu, jak t�chto cíl� dosáhnout. 
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Stanovit si správn� cíl cesty a pak následn� ur�it jak se k tomuto cíli dostat není lehká 

úloha. Musí se skládat z díl�ích cíl�, které nám zabezpe�í to, že jakmile se za�neme 

vychylovat od daných cíl�, navede nás op�t na správnou cestu. 

 

Pro názornost jsem si vybral jednu z dotazovaných firem pro d�kladný rozbor a 

analýzu, kde bych následn� navrhl cestu jak se dostat do požadovaného cíle. Náš hlavní 

cíl bude dostat majitele firmy z kvadrantu „S“ do kvadrantu „M“. 

  

Nyní je zapot�ebí si pojmenovat odkud všude se nám m�že generovat zisk v podnikání. 

Pro názornost, si to m�žeme rozd�lit do t�í kategorii: 

 

   
• Firma – je nejvýnosn�jším a nejlikvidn�jším prost�edkem, nicmén� ale také 

nejvíce rizikovým. 

• Investice – jsou mén� rizikové (v ur�itých p�ípadech), ale nejsou tak výnosné za 

tak krátkou dobu. Bohužel mají i v�tší volatilitu než konzervativn�jší prost�edky 

jakými jsou 

• Nemovitosti – tento zp�sob je nejmén� rizikovým prost�edkem tvorby rezerv. 

Nicmén� je zapot�ebí také zmínit, že  tím nejnákladn�jším a nejmén� likvidním. 

 

Graf �. 5: ZDROJE PASIVNÍHO P	ÍJMU, (Vlastní zpracování).
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3.4 ROZBOR  ANALYZOVANÉ FIRMY 
 
Analyzovanou firmu jsem si vybral z d�vod� nejjednoduššího p�ístupu ke všem 

informacím, jelikož se jedná o rodinnou firmu. A do nedávna, kdy jsem byl zam�stnán 

v dané firm�, jsem se domníval, že majitel firmy je i v kvadrantu „M“, nicmén� po 

provedení rozboru a p�i vypracovávání této práce jsem se p�esv�d�il o tom, že k „M“ 

má firma dosud ješt� dost dlouhou cestu. Cht�l bych nastínit, jak by m�la vypadat. 

Ovšem nyní se firma nachází v kvadrantu „S“. 

 

 

3.4.1 POPIS FIRMY 
 
Firma REWIN® BRNO, s.r.o. (v dalším textu jen firma) byla 

založena 1. dubna 1996 jediným spole�níkem a sou�asn� 

majitelem - Marií Braunerovou. 

 

Podnikatelským zám�rem byla výroba plastových oken a s ní související �innost, a 

proto bylo snahou získat dílenské prostory ve Zbrojovce Brno, a.s. Tyto m�ly sloužit 

k zamýšlené produkci plastových oken. Zpo�átku byla tato snaha neúsp�šná. Po 

n�kolika m�sí�ním p�esv�d�ování vedení Zbrojovky Brno, a.s. se poda�ilo pot�ebné 

prostory získat. 

   

Jelikož pracovníci, kte�í ve firm� za�ínali výrobu, p�ešli z firmy MIKO, spol. s r.o., ve 

které rovn�ž vyráb�li plastová okna, nebyly za�átky tak dramatické. Linku na výrobu 

plastových oken jsme od firmy MIKO, spol. s r.o. nejd�íve vzali do pronájmu a koncem 

roku 1996 odkoupili. Tím bylo zabezpe�eno financování výrobního za�ízení.  

 

Zpo�átku jsme p�evzali nejen pracovníky a výrobní linku od firmy MIKO, spol. s r.o., 

ale i jejich zkušenosti a vstupní dodavatelské firmy. Po krátké dob�, kdy jsme si sami 

prov��ili kvality dodávaných materiál�, jsme základní dodavatele zm�nili. Profilový 

systém belgické firmy DECEUNINCK, z po�átku n�mecké kování ROTO, pozd�ji 

rakouské  MACO.  
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Zanedlouho po zahájení výrobní �innosti byly zpracovávány i pom�rn� složité zakázky. 

Byly to r�zné šikminy, oblouky a jiné atypy, které ostatní firmy n�kdy i nebyly schopny 

vyrobit, nebo se jim to s provád�ným objemem výroby finan�n� nevyplatilo. Tato 

zm�na znamenala také nár�st množství a p�edevším kvality produkce. 

 

Rozvoj firmy a snaha o zkvalitn�ní a zv�tšení objemu  produkce byly hlavním d�vodem 

rozhodnutí p�esunout výrobní složku do firmy DENIC, spol s r.o. sídlící v 

Ostrova�icích. Toto rozhodnutí skýtá možnost v�tšího využití výrobního i lidského 

potenciálu obou firem. 

 

Firma REWIN BRNO, s.r.o. vytvá�í vlastní systémy �ízení a takové vnit�ní plánování, 

jejichž výsledkem je podstatn� lepší uspokojování p�ání a pot�eb zákazník�, které se 

týkají p�edevším termín� dodávek. Díky tomu získala firma v roce 2004 certifikát ISO 

9001:2000. 

 

Postupn� firma REWIN BRNO, s.r.o. na novém a rozr�stajícím se trhu s plastovými 

otvorovými výpln�mi vešla do podv�domí jako seriozní firma s kvalitním obchodním a 

technickým zázemím. I nadále chce vystupovat jako moderní a pln� p�ipravená firma, 

schopná reagovat pružn� na požadavky zákazník� a dalších zainteresovaných stran a 

v maximální mí�e je plnit.  

 

V minulosti se firma zabývala také kompletací investi�ních celk� do zahrani�í. Tyto 

zakázky byly p�evzaty již z d�ív�jšího období, kdy se kontrakty uzavíraly se Zbrojovkou 

Brno a.s. ješt� p�ed rokem 1989 a také poté, kdy tato a.s. ješt� naplno fungovala a paní 

Marie Braunerová, nyn�jší jednatelka firmy, zde byla zam�stnána jako vedoucí 

obchodního úseku. V této pozici získala kontakty a informace, se kterými po založení 

vlastní firmy mohla nakládat již jen ve sv�j prosp�ch. 

 

Pro p�íklad jsem vybral jednu z nejv�tších akcí realizovaných naší firmou. Byl to 

kontrakt uzav�ený v roce 1989 s polytechnickými školami v Nigerii. Ovšem tento 

obchod se za�al realizovat až v roce 1997, kdy už u nás nastaly zna�né zm�ny a nic 

nebylo prakticky tak, jak bylo v 1989. 
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Tuto zakázku jsme realizovali nejd�íve pod hlavi�kou Zbrojovky Brno a.s. a následn� 

nap�ímo se Škoaexportem a.s. v Praze. Na základ� vývoje situace na sv�tových trzích se 

rozhodla firma tyto aktivity potla�it a zam��it se již jen na stavební �innosti. 

 

 

3.4.2   ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo výkonného �editele firmy zaujímá její majitel a zárove� jednatel paní Marie 

Braunerová. Pozice sekretariátu a personalistiky je obsazena její asistentkou paní Janou 

Matulovou.  

 

Druhá nejpov��en�jší osoba, která ve firm� funguje jako zástupce �editele, na pozici 

technického �editele je pan Erik Brauner, který má rovn�ž za úkol zajišt�ní kvalitního 

provád�ní všech prací a sledování vývojového trendu v oblasti stavebnictví.  

 

�editel     
spole�nosti 

Technologický 
pracovník 

Vedoucí výroby a 
montáže 

Pracovníci  
výroby 

Pracovníci 
montáže 

Asistentka  
�editele 

Obrázek �. 3: ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI, (Interní data spole�nosti)
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V dalším rozd�lení je obsažen ostatní personál firmy, který je v p�ední �ad� zastoupen 

paní Pavlínou Michellerovou jako technologem firmy. 

 

Celá firma obsahuje kolem 20 zam�stnanc�. Tento po�et je upravován dle pot�eby a 

výkonu jednotlivých složek a daného �asového období. 

 

Jedním z nejv�tších problém� firmy je její absolutní dohled �editele firmy, který zastává 

všechny pozice ve firm�. Pro názornost jsem si vybral popis nap�íklad zpracovávání 

informací p�icházejících do firmy. 

 

3.4.2.1 Zpracování informací 
 

Informace ve firm� se zpracovávají dle daných pravidel. A to je, že hlavní slovo má 

�editel spole�nosti, i p�esto že n�které operace plnohodnotn� nezpracovává. Má ovšem 

na starosti i veškeré �ízení firmy, �ízení a sledování cash-flow firmy a rozhodování o 

veškerých personálních zm�nách. 

Co se tý�e technických provedení veškerých akcí, má tyto na starosti také �editel firmy, 

který se stará i o technické a technologické vybavení firmy. 

Zakázky zpracovává technologický pracovník firmy, který má za úkol i zajišt�ní všech 

pot�ebných materiál� a dopl�k� k provedení zakázky. Sou�asn� také zajišt�ní 

pot�ebných spot�ebních materiál� firmy. 

 

Pro názornost uvedu zpracování nové poptávky p�íchozí do firmy p�es firemní 

elektronickou poštu. 

 

1) P�íchozí e-mail p�ijde na jeden z po�íta�� �editele firmy a to na ten, co je 

jako jediný po�íta� p�ipojen do vn�jší sít� internet. 

2) P�es USB port a pomocí flash pam�ti se p�esune do druhého po�íta�e 

�editele, ze kterého se pomocí vnitropodnikové sít� p�esune do po�íta�e 

technologického pracovníka. 
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3) Tento poptávku zpracuje pomocí speciálního programu a vytvo�í nabídku, 

která se nejd�íve vytiskne do souboru ve formátu e-fax. Což lze otev�ít pouze 

v programu e-fax. 

4) Dále se tento soubor p�evede p�es tisk do souboru ve formátu pdf. Tento lze 

následn� otev�ít v programu Adobe akrobat. 

5) Poté se dané soubory vypíší na p�ipravenou A4 s pot�ebnou e-mailovou 

adresou, který se p�edá �editeli firmy. 

6) Ten si tyto soubory stáhne na p�ipravenou flash pam�� a p�ekopíruje do 

po�íta�e ur�enému k p�ipojení k internetu. 

7) D�ležit�jší zakázky zkontroluje a následn� je odešle dle p�ipravených           

e-mailových adres. A na tuto A4 zapíše datum odeslání.  

 

 

3.5 ANALÝZA PROBLÉMU MINULOSTI A ZAJIŠT�NÍ 

SOU�ASNÉ SITUACE 
 

Díky tomuto obchodování na zahrani�ních trzích dosahoval ro�ní obrat stovek milion� 

korun. To m�lo ovšem tém�� katastrofické dopady na výrobu oken, která se díky t�mto 

aktivitám velice potla�ila. Vzhledem k vysokým zisk�m se i na n� nebral takový ohled 

jak z hlediska kontroly, tak i prodeje.  

 

Názorn� nám to taky m�že ukázat i nepom�r mezi nár�stem obratu a rapidním 

poklesem prodeje oken. Nap�. v roce 2000 bylo realizováno asi tak deset prodej� oken 

v celkovém objemu necelých 200.000,- K� p�i celkovém obratu, který byl p�es sto 

milion� korun. 

 

Problém spo�íval v tom, že tyto zahrani�ní obchody byly nestabilní a nikdy se dop�edu 

nedalo p�edvídat, kdy se op�t bude n�jaký další realizovat a vedení firmy zam�stnával 

natolik, že se již nemohlo v�novat ni�emu jinému.  
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V dob�, kdy se tyto obchody realizovaly, dokázaly pokrýt i režii celé výrobní linky za 

tak malé produkce, která v té dob� byla asi 300.000 K� m�sí�n�. Toto ovšem nebylo 

možné za p�edpokladu, že se již tyto obchody i nadále nebudou provád�t. 

 

Další dva roky byly financovány ze zisku vzniklého v minulých letech. Ovšem krom� 

vedení, tj. paní Braunerové a m�, v té dob� ješt� studujícím na st�ední škole, celá firma 

doslova nic ned�lala a co víc, za�al se zde i ztrácet materiál.  

Ne�innost pracovník� se dala pochopit i špatnou motivací k práci vzhledem k fixn� 

nastaveným plat�m na velmi slušnou hranici. Tím již zde nebyla snaha dosahovat 

n�jakých dalších úsp�ch� ve prosp�ch firmy. 

 

Horší bylo, že se ze skladu a výroby za�al ztrácet matriál a jak bylo pozd�ji zjišt�no, 

d�lníci vyráb�li okna na „�erno“. Bylo to také zp�sobeno tím, že se ve výrob� 

neprovád�la pr�b�žná kontrola vstupních materiál� k pom�ru hotových výrobk� na 

výstupu. Takže zde docházelo k obrovské spot�eb� plastových profil�, které jsou 

nakupovány v šesti metrových profilech. K efektivnímu spot�ebování se provád�jí 

výpo�ty pomocí speciálního programu na optimalizaci. Což v roce 2002 dosáhlo svého 

maxima, kdy se, jak se pozd�ji dozvíme z finan�ní analýzy, firma ocitla na 160% cizích 

pasiv. 

 

Firma nebyla schopna dostát svým závazk�m a ocitla se n�kolik milion� ve ztrát�, ze 

kterých dva a p�l milionu nebylo kryto a prost� se jen „vytratilo“. 

 

Firma byla donucena p�istoupit k drastickému opat�ení, aby v�bec byla schopna se na 

trhu udržet. V první �ad� byli n�kte�í pracovníci firmy s okamžitou platností propušt�ni. 

Všem ostatním byly sníženy platy na minimum a odm�ny vypláceny dle výkonu. Toto 

m�lo za následek další odchody z firmy. Firma byla nucena realizovat jen ty nejnutn�jší 

finan�ní kroky. V jedné chvíli – v roce 2003, také i prodat výrobní linku, u které byl 

nákladný provoz. Nicmén� již za p�l roku koupila firma linku novou a výkonn�jší. 

 

S dodavateli byly dohodnuty splátkové kalendá�e, jejichž jednotlivé splátky byly 

hrazeny z dalších realizovaných akcí.  
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Tato situace trvala nejmén� další rok. V roce 2004 se firma op�t za�ala stávat finan�n� 

stabilní a d�v�ryhodnou firmou. 

 

Nejv�tší chybou minulých let bylo z�ejm� to, že si firma v dob� nejv�tšího rozkv�tu a 

blahobytu neud�lala žádné rezervy, ze kterých by tyto problémy bylo možné �ešit. 

 

V nyn�jší podob� je již firma pln� stabilní a i na dále se rozvíjející. Co je však 

nejvýznamn�jší, již po n�kolik období vykazuje zisk, který ovšem ve firm� nez�stává 

ve form� rezervy a investuje se zp�t 100% do firmy. 

 

 
3.6 FINAN�NÍ MOŽNOSTI FIRMY  
 

Proto, abychom si mohli vytvo�it objektivní obrázek o analyzované firm�, je zapot�ebí 

provést její d�kladný finan�ní rozbor. Toto nám napoví jak si firma vede 

v konkuren�ním prost�edí trhu. 

   

3.6.1 FINAN�NÍ ROZBOR 

 
Finan�ní analýzu jsem zpracoval pro roky 2005, 2006, 2007, jelikož v t�chto letech je 

nejvíce patrné, k �emu p�esn� ve firm� docházelo a jak si stojí nyní. Pro rok 2008 

v dob� zpracovávání analýzy nebyla prozatím k dispozici pot�ebná data. 

 

V první �ad� jsem provedl horizontální a vertikální analýzu. Z horizontální analýzy je 

z�ejmé, že aktiva spole�nosti se ve sledovaných letech zvýšila p�edevším v d�sledku 

nár�st� Stálých aktiv, p�esn�ji Dlouhodobého hmotného majetku – Samostatné movité 

v�ci.  

 

V Ob�žných aktivech je nejvýrazn�jší nár�st zásob, stejn� tak i krátkodobých 

pohledávek � Pohledávky z obchodního styku, z �ehož m�žeme usuzovat na špatnou 

platební morálku odb�ratel�, p�ípadn� p�edávání velkých zakázek na konci roku (pro 

detailní zhodnocení bychom však pot�ebovali znát p�esn�jší data, anebo mít k dispozici 
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m�sí�ní informace o pen�žních tocích v podniku). Dále m�žeme pozorovat pom�rn� 

významný úbytek nejlikvidn�jších prost�edk� na b�žném ú�tu a v pokladn� spole�nosti 

(pro jeho posouzení bychom op�t m�li mít k dispozici další údaje, abychom ne�inili 

ukvapené záv�ry). 

Na stran� pasiv spole�nost rovnom�rn� snižovala své závazky z obchodního styku i 

závazky ke spole�ník�m a státu. Avšak na druhé stran� se jeví nár�st závazk� za 

zam�stnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojišt�ní. 

 

Pokud bychom sledovali hodnoty uvedené ve Výsledovce, nejvíce by nás zaujal nár�st 

tržeb za prodej vlastních výrobk� a služeb, které v prvním roce vzrostly rapidním 

zp�sobem, a to o 170% oproti p�edcházejícímu období. 

 

Pro spole�nost je pravd�podobn� kritický rok 2005-2006, jelikož v n�m se odehrávají 

veškeré výkyvy. Výkonová spot�eba zde stoupla o 207 %, což má za následek zvýšení 

spot�eby materiálu a energie. Nemalý r�st zaznamenaly i osobní náklady. 

Z vertikální analýzy je asi nejvíce patrné, s jakými problémy se firma potýkala v roce 

2005. Cizí zdroje z celkových pasiv tvo�ily 160% a tím bylo zp�sobeno, že vlastní 

kapitál byl v mínusu 60%. Nicmén� i p�es tuto skute�nost se firma v následujícím 

období s tímto závažným problémem vyrovnala a postupem �asu byla schopna tuto 

nep�íznivou situaci vy�ešit a tento rozdíl v roce 2007 vyrovnat na asi 47% vlastního 

kapitálu a 53% cizího kapitálu. 

 

U rozvahy je základna Aktiva celkem (100%) a s touto položkou srovnáváme ostatní 

položky. Ob�žná aktiva tvo�í ve všech t�ech sledovaných obdobích více než 85% 

celkových aktiv, na �emž se podílejí p�edevším Krátkodobé pohledávky asi 87% 

v prvním roce a více než 78% v dalších letech.  

Ve stálých aktivech jsou nejvýrazn�jší položkou Dlouhodobý hmotný majetek, který 

tvo�í v pr�m�ru zhruba 10% z celkových aktiv firmy. 

Z finan�ní analýzy dále pak vyplývá, že spole�nost je p�evážn� financována z cizích 

zdroj�, což není zrovna pozitivní situace.  
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Dále pak byla provedena analýza rozdílových veli�in a to �istý pracovní kapitál, �isté 

pohotovostní prost�edky a �istý pen�žní majetek. Z tohoto je op�t patrné, jak firma 

v letech 2005 m�la tyto ukazatele v nep�íznivých hodnotách, ovšem již v roce 2007 

tomu bylo práv� naopak. 

 
 
3.6.2   CELKOVÉ HODNOCENÍ FINAN�NÍ SITUACE PODNIKU 

 

Z finan�ní analýzy je patrné, že se jedná o velice zajímavou firmu a období, pro které se 

analýza vytvá�í, je pro spole�nost zlomové. 

 

Vyplývá z ní, že v roce 2005 se firma pohybovala p�inejmenším na velice „tenkém 

led�“. To nám ukazují i r�zní ukazatelé naší analýzy. Znamená to, že firma v roce 2005 

nebyla schopna plnit svoje závazky, m�la celkovou zadluženost v�tší než 50%, a to na 

160%. Koeficienty samofinancování vychází v minusových hodnotách a dle ukazatele 

likvidity nepat�ila mezi d�v�ryhodné firmy. 

 

Tudíž m�žeme shrnout, že je p�inejmenším pozoruhodné, že se firma na trhu po tomto 

roce udržela, že nebyla donucena ukon�it �innost. 

Nicmén� další roky sv�d�í o tom, že se firma za�ala rapidn� zvedat ze samotného dna, 

na kterém se ocitla v roce 2005. V roce 2006 se již pohybuje v lepších výsledcích, i 

p�esto však nedosta�ujících ke konstatování stabilní firmy, kde se ocitla až v roce 2007.  

 

V roce 2007 už má v�tšinu ukazatel� v norm� a n�které z nich jsou i nad hodnotami, a 

to kladným sm�rem. V tomto roce se stává finan�n� silnou firmou se schopností dostát 

svým závazk�m. Sv�d�í o tom nap�íklad i ty ukazatele, které nás ve vertikální analýze 

informují o krátkodobých závazcích, které nám ze 160% v roce 2005 klesly až na 

40,3% v roce 2007. Dle Altmannového vzorce se firma odpoutala od „šedé zóny“ a 

nazna�uje jistou finan�ní stabilitu. 
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3.6.3 SWOT ANALÝZA 
 
Firmu jsem taky podrobil SWOT analýze, abychom se dozv�d�li, jaké jsou její silné �i 

slabé stránky, jaké máme p�íležitosti a kde na nás �íhají hrozby.  

Tato analýza nám také napomáhá uv�domit si, kde by bylo zapot�ebí p�idat nebo �eho 

se dokonce snažit vyvarovat. 

 

Silné stránky 

 

��moderní techn. používaná p�i výrob� 

��kvalitní výrobní materiál 

��vysoká kvalifika�. úrove� pracovník� 

��konkurenceschopnost firmy díky 

vysoké kvalit� výrobk� i služeb 

��dlouholetá tradice firmy 

��seriózní jednání 

��všechny profese firmy obsaženy 

vlastními pracovníky 

��dobré jméno firmy na trhu 

��flexibilní jednání 

Slabé stránky 

 

��sezónní provád�ní prací  

��nutnost stále nových zakázek 

��vysoký podíl náklad� na výrobu a 

distribuci 

��vysoké režijní náklady firmy 

��stále v�tší nároky zam�stnanc� 

��vysoká poptávka na trhu po 

kvalitních zam�stnancích daného 

oboru 

 

P�íležitosti 

 

��zavedení nových model� na trh 

��realizace koncep�ních a rozvojových 

marketingových zám�r� 

��zvyšování vývozu zejména 

prost�ednictvím licen�ní výroby a 

eventueln� dalších pobo�ek 

��rozvíjení poskytovaných služeb do 

více oblastí stavebnictví 

��možnosti využití vyššího obratu firmy 

Hrozby 

 

��vysoká energetická náro�nost 

výroby vzhledem k r�stu cen energií 

��r�st cen vstupních surovin 

��rychle se rozvíjející konkurence 

��up�ednost�ování ceny výrobk� p�ed 

kvalitou 

 

Tabulka �. 2: S.W.O.T., (Vlastní zpracování)
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3.6.4 NÁKLADY POT�EBNÉ PRO CHOD FIRMY 
 

Náklady pro chod firmy se skládají z náklad� fixních a variabilních. U fixních náklad� 

nám posta�í pouze stanovit jejich výši a zhodnotit, zda jsou optimální, �i se s nimi bude 

dát n�co ud�lat.  

Variabilní jsou závislé na po�tu zakázek realizovaných v ur�itém období. Tuto výši se 

pokusíme stanovit jako pr�m�rnou a za každé období stejnou. 

 

Ve výpo�tech jsem se zam��il pouze na složku montážní, kde firma disponuje mnohem 

v�tšími kapacitami. Existují zde ur�ité dohody s velkými firmami, které nedisponují 

vlastními montážními skupinami.  

P�i realizaci v�tších akcí je pro firmu výhodn�jší si tento objem nechat vyrobit a tudíž se 

zde nedá kalkulovat s výnosem z výroby oken, ale tím nám sou�asn� nevznikají ani 

žádné náklady.   

P�i t�chto v�tších objemech realizace je takovéto �ešení pro firmu finan�n� výhodn�jší 

vzhledem k celkové výši zakázky. 

 

P�i výpo�tu budeme vycházet z p�edpokladu, že firma bude využívat �ty�i montážní 

skupiny. Každá skupina bude denn� montovat 45bm a vždy druhý den i stejné množství 

zapraví. P�i vyplácení mezd po�ítáme každému pracovníkovi za demontáž, montáž, 

zednické zapravení vždy 80K�/bm. Každou skupinu tvo�í dva pracovníci.  

 

Dále budeme kalkulovat s tím, že díky t�mto akcím najezdíme 150 km denn�. V tomto 

výpo�tu zahrnuji i cesty spojené se zam��ením a možným se�ízením. 
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Fixní náklady - m�sí�ní: 
 

��Nájem kancelá�í + výrobní prostory   50.000,- K� 

��Telefony paušální poplatky      6.000,- K� 

��Vedení ú�etnictví     10.000,- K� 

��Voda, teplo, vzduch, elekt�ina     5.000,- K�   

��Mzdy THP (technickohospodá�ští pracovníci) 60.000,- K� 

��Odpisy       15.000,- K� 

��Pohonné hmoty       5.000,- K� 

��Sociální a zdravotní pojišt�ní    21.000,- K� 

��Drobný hmotný majetek      2.000,- K� 

 

CELKEM                     174.000,- K�  
 

  

Variabilní náklady – m�sí�ní 
 

��Pohonné hmoty     15.000,- K� 

��Mzdy pracovníci výroby a montáže            144.000,- K�  

��Telefony hovorné     20.000,- K� 

��Sociální a zdravotní pojišt�ní    50.400,- K� 

��Materiál na realizaci zakázek    50.400,- K� 

 

CELKEM                     242.000,- K�  
 

 
 
Celkové m�sí�ní náklady firmy tvo�í tedy cca 453.800 K� 
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3.6.5 VÝNOSY Z PROVEDENÝCH PRACÍ 
 

P�i výpo�tu výnos� z provedených akcí budeme vycházet z již zmi�ované produkce, 

která je tvo�ena z demontáže, montáže a zednického zapravení 22,5bm jednou montážní 

skupinou denn�, což �iní 1800bm m�sí�n�. 

  

Z toho vyplývá, že: 

 

M�sí�ní výnos z montážních prací  => 1800 x 300 = 540.000,- K� 

 

 

Celkové m�sí�ní výnosy firmy tvo�í tedy cca 540.000 K�  
 
 
Dle t�chto výpo�t� jsme dosp�li k �ástce 86.200 K� m�sí�n�, kterou je možno využívat 

k jiným ú�el�m, než je zajišt�ní chodu firmy. M�žeme tedy uvažovat o investování cca 

50.000 K� m�sí�n�. Zbytek �ástky bych cht�l ponechat k b�žnému využití ve firm� a 

k pohlcení p�ípadných výchylek ve slabších obdobích. 

 

 
3.7 JAK SE P�ESUNOUT Z „S“ DO „M“ 
 
Nejd�íve je zapot�ebí stanovit si cestu, jak je možné se p�esunout z pozice kvadrantu 

„S“ – samostatn� výd�le�n� �inní, do kvadrantu „M“ – majitel podniku. 

Pro docílení tohoto stavu je primárním nastavit systém uvnit� firmy tak, aby firma 

fungovala bez zásahu majitele.   

 

Následn� pak rozhodnout, kde se budou kumulovat prost�edky v investi�ních 

programech a posledním rozložením prost�edk� do nemovitostí.  
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3.7.1 TVORBA SYSTÉMU FIRMY 
 

Nyní je zapot�ebí nejd�íve vytvo�it stabilizovanou a sob�sta�nou strukturu firemních 

zam�stnanc�. A to tak, aby byli motivování pro tuto funkci, ovšem i s odpov�dnými 

kompetencemi a odpov�dností.  

 

Dále pak rozd�lit tyto zam�stnance do složek firmy, které by na sob� nem�ly být nijak 

závislé.  

 

Rozd�lení kategorií firmy: 

 

A) Vedení spole�nosti 

B) Obchodní sektor 

C) Realiza�ní sektor 

D) Administrativa a sklad 

 

 
V reálu tento bod je velmi složité naplnit ideálním zp�sobem. Ovšem je nutné mít na 

pam�ti, že toto je jedna z nejd�ležit�jších složek v celém podniku.  

 

Pokud se nám totiž povede naplnit tento bod, máme „zad�lám“ na úsp�ch v ostatních 

bodech podnikání. 
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Struktura této spole�nosti by m�la vypadat následovn�: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�editel     
spole�nosti 

Administrativní 
pracovník 

Obchodní    
�editel 

Vedoucí výroby a 
montáží 

Rozsah �inností: 
 
Smlouvy 
 
Faktury 
 
Nabídky 
 
Sklad 
 

Rozsah �inností: 
 
Podpora prodeje 
(marketing) 
 
Zajiš�ování 
zakázek 
 
�ízení pracovník� 
obchodu 

Obchodní 
zástupce 

Obchodní 
zástupce 

Rozsah �inností: 
 
�ízení pracovník� 
montáže a výroby 
 
Technologický 
pokrok 
 
Kontrola kvality 

Výrobní     
skupina 

Montážní   
skupina �.1 

Montážní   
skupina �.2 

Montážní   
skupina �.3 

Obrázek �. 4: ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI, (Vlastní zpracování)
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Struktura spole�nosti je navržena tak, aby se nemusela na každou oblast zajistit nová 

osoba. Tudíž n�kte�í �ídící pracovníci zastávají více post� s náležitými pravomocemi a 

odpov�dností. V p�ípad� nezvládání situace jednou osobou by bylo zapot�ebí p�ijmout 

další pracovníky v dané oblasti. 

�ídící pracovníci: 

 

• Administrativní pracovník – by m�l mít na starosti veškerou administrativu, jakou 

jsou tvorba smluv, faktur, p�edávacích protokol�, reklama�ních protokol�, 

korespondence, atd… Dále pak by m�l zajiš�ovat skladové hospodá�ství, a tudíž i 

evidenci dodavatel�, jednání s nimi a zajiš�ování nejvýhodn�jších vstupních 

podmínek. 

Dále pak by m�l mít na starosti personální a vstupní agendu. Provád�ní vstupních 

pohovor� a výb�rových �ízení pro nové pracovníky. Také by m�l být schopný 

zastoupit majitele firmy p�i m�n� náro�ných jednáních. 

 

• Obchodní �editel – tato osoba by m�la být odpov�dná za dostate�né množství 

pracovních p�íležitostí firmy. Dále pak �ídit ostatní obchodní zástupce, kontrolovat 

jejich produktivitu a p�edcházet sezónním výkyv�m vymýšlením dalších pracovních 

p�íležitostí. 

P�i této tvorb� a rozvoji by m�l mít na starosti také marketing spole�nosti, pro 

podporu prodeje a s tím i spojené hledání konkuren�ní výhody. 

 

• Vedoucí pracovník výroby a montáže – tento pracovník by m�l koordinovat 

pracovníky výroby a montáže, tak aby v danou chvíli byly zakázky nachystány, jak 

k výrob�, tak i k montáži. 

Jeho hlavní náplní by ale bylo kontrolovat kvalitu provád�ných prací a p�edávání 

zakázek kone�nému klientovi. 

V jeho kompetencích by bylo i �ešení nestandardních situací a pak by p�sobil i jako 

technik p�i servisních službách klient�m. 
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Cílem tvorby takovéhoto managementu by m�lo být to, aby majitel spole�nosti mohl 

komunikovat pouze s vrcholovým vedením spole�nosti. A tím i soust�edit svou aktivitu 

na myšlení a �ízení klí�ových ukazatel� spole�nosti. 

Na majiteli spole�nosti by také byla tvorba motiva�ních systém� pro dané skupiny 

spole�ností, do kterých by samoz�ejm� spadal i motiva�ní odm��ovací systém. 

 

Tímto krokem, kdy si majitel firmy takto „uvolní ruce“, m�že za�ít sm��ovat firmu 

k dalšímu posunu. Nap�íklad rozvoj firmy, zvyšování tržního podílu, snižování náklad�, 

tvorby rezerv, atd… 

 

 
3.8 ZKODNOCENÍ KAPITÁLU V PR�B�HU PODNIKÁNÍ 
 
V minulé kapitole jsme si tedy stanovili jak stabilizovat firmu, a tím si ud�lat první krok 

k pasivnímu p�íjmu. V takovémto p�ípad� je zapot�ebí si tedy nejen stanovit �ástku, 

kterou je podnik chopen generovat a odkládat, ale také, jak tyto prost�edky skladovat. 

 

Tento segment bych rozd�lil do dvou možných strategií. A to konzervativn�jší, kam by 

se odkládalo 90% úspor a dynamickou až rizikovou kam by šlo zbylých 10%. 

 

Pro názornost budeme kalkulovat s variantou, že firma bude takto fungovat dalších 10 

let. Dále si bude odkládat �ástku 50.000K�, kterou bude každý rok o 10% navyšovat. 

Toto navyšování vychází z p�edpokladu, že výše uvedený systém bude generovat 

rostoucí zisk.  

Dále tuto �ástku bude ješt� diverzifikovat jak na fondy investi�ní, tak nemovitosti, tak 

aby se zamezilo co nejmenším výkyv�m ve zhodnocení. 

 

 

3.8.1 INVESTI�NÍ FOND 
 

Po prozkoumání trhu a propo�ítání r�zných variant, do jakého fondu by se tato �ástka 

dala ukládat, se nám jevil nevhodn�jší PIONEER INVESTMENTS – RENTIER, který 
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má nad vkládaným kapitálem aktivní zprávu a uzamyká výnosy rozložené v �ase. Tento 

fond má historii již od roku 1928 a nyní má pod správou 167 miliard EUR.  

 

Co tímto programem získáme: 

  

Flexibilitu – svoboda výb�ru zp�sobu investování a úrovn� nastavení rizika. 

Inteligentní portfolio – složené z akciové a dluhopisové �ásti, kde podíl akciové 

automaticky klesá s blížícím se koncem programu. 

Zamykání výnos� – která má vytvá�et nejvyšší možný rozumný výnos a to zvyšujícím 

podílem dluhopis� v �ase. 

Rebalanc – rebalancování portfolia – ro�ní vrácení akciové a dluhopisové �ásti (v�etn� 

výnos�) portfolia do jejich p�vodního vzájemného pom�ru. 

Bezplatnou zprávu portfolia – (tato služba již p�edplacena v poplatku). 

Snižování investi�ního rizika – p�i volb� pravidelného investování. 

 

 

Kalkulace - Investi�ní návrh 

 

M�sí�ní investi�ní �ástka:    25.000 K�     

Doba investování:                        10 let 

Maximální linie:                 3 – RS 54% 

Poplatek:                               67.500 K� 

Vklad celkem:                  3.000.000 K� 

 

P�edpokládaný stav na konci:   3.619.960 K� 

 

   HODNOTA   VKLAD CELKEM  

10       3 619 960 K�           3 000 000 K�  

9       3 225 470 K�           2 700 000 K�  

8       2 815 908 K�           2 400 000 K�  

7       2 420 884 K�           2 100 000 K�  

6       2 020 312 K�           1 800 000 K�  

5       1 637 392 K�           1 500 000 K�  

4       1 259 127 K�           1 200 000 K�  

3          900 615 K�              900 000 K�  

2          560 826 K�              600 000 K�  

1          237 045 K�              300 000 K�  

Tabulka �. 3: P	EDPOKLÁDANÝ PR�B�H INVESTIVE, (Vlastní zpracování )
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P�edpokládaný vývoj je vypo�ten na základ� expertních odhad� vývoje kapitálových 

trh�. Expertní odhady zpracovává investi�ní odd�lení Pioneer Investments v 	R a 

mohou být v �ase korigovány vzhledem k vývoji na trzích.  

Skute�ný vývoj se m�že od o�ekávaného lišit vzhledem k tomu, že investice do 

podílových fond� v sob� obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované �ástky a 

výnos� z ní. Není zaru�ena návratnost p�vodn� investované �ástky. Protože minulé 

výnosy nejsou zárukou výnos� budoucích. Avšak investi�ní návrh v tomto programu 

tato rizika omezuje d�lením celkové investice na konzervativní a rizikovou a dluhovými 

investi�ními horizonty. 

 

 
Tabulka �. 4: TECHNICKÝ POPIS PROGRAMU RENTIER, (Dostupné z:

http://prometeus.partnersgorup.cz, Staženo dne: 20. 3. 2009 )

Graf �. 6: P	EDPOKLÁDANÝ VÝVOJ KAPITÁLOVÉ HODNOTY,  (Vlastní zpracování)
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3.8.2 NEMOVITOSTNÍ FOND 
 

Tento fond volíme pro rozložení rizika, a tudíž na n�co co není p�ímo úm�rné �i závislé 

d�ní na finan�ních trzích. I když tyto fondy mají v�tšinou zhodnocení schodkovité tzn.  

podle toho zrovna jak nakupují nemovitosti. Ale zato stabiln�jší. V tomto p�ípad�, bych 

doporu�oval zvolit nemovitostní fond 	ESKÉ SPO�ITELNY – REICO.  

 

Nemovitostní fond je první a sou�asn� nejv�tší otev�ený podílový fond nemovitostí v 

	eské republice. Fond shromažduje pen�žní prost�edky získané od svých podílník�. 

Takto získaný kapitál dále investuje do komer�ních nemovitostí v 	eské republice i v 

dalších zemích st�ední a východní Evropy. 

 

Fond je ur�en investor�m, kte�í cht�jí: 

• Atraktivním zp�sobem zhodnotit své volné finan�ní prost�edky. 

• Rozší�it své stávající portfolio o další t�ídu aktiv. 

• 	erpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komer�ních nemovitostí, ale sami 

nemovitost vlastnit a spravovat necht�jí nebo nemohou. 

 

Výhody investování do CS nemovitostního fondu: 

• Zajímavý pom�r výnosu a rizika. 

•Výnosy nemovitostních fond� nejsou p�ímo závislé na vývoji akciových a 

dluhopisových trh�. 

• Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí - regionáln� i charakterem využití. 

• Nízká vstupní investice - investovat m�že každý již od 1000 K�. 

• P�i investici delší než 6 m�síc� nepodléhá, u fyzic. osob, výnos fondu dani z p�íjmu. 

 

Cíl fondu: 

Cílem je stabilní zhodnocení vložených prost�edk� podílník�, které jsou investovány do 

dokon�ených a již pronajatých komer�ních nemovitostí: administrativních budov, 

logistických park�, obchodních center, hotelových komplex� a reziden�ních projekt�. 
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Zdroj výnosu: 

Hlavní �ást výnosu fondu je tvo�ena p�íjmem z pronájmu vlastn�ných nemovitostí. 

Tento p�íjem m�že v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a r�stem tržní ceny 

nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy. 

 

Charakteristika a strategie fondu: 

Nemovitosti mohou být nabývány fondem bud p�ímo nebo prost�ednictvím 

nemovitostní spole�nosti. Fond se soust�e
uje p�evážn� na dokon�ené nemovitosti, 

které již generují výnosy v podob� nájmu. Orienta�ní hodnota nabývaných nemovitostí 

by m�la být vyšší než 10 milion� EUR. Fond nevyplácí dividendy a veškeré výnosy 

jsou reinvestovány v souladu s investi�ní strategií. 

 

Regionální p�sobení fondu: 

Nákupy nemovitostí se soust�edí p�evážn� na progresivní region st�ední a východní 

Evropy a na státy, v nichž p�sobí Erste Group: 

 

• 	ESKÁ REPUBLIKA 

• SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

• CHORVATSKO 

• SRBSKO 

• UKRAJINA 

• RUMUNSKO 

• MAARSKO 

 

Složení portfolia fondu: 

Fond investuje až 80 % svých prost�edk� do hmatatelných, viditelných a snadno 

ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Zbývajících 20 % pro zajišt�ní 

výplaty odkupujících podílník� drží fond v rychle likvidních finan�ních aktivech. 

 

Základní údaje o fondu: 

• Plný název fondu: CS nemovitostní fond, otev�ený podílový fond REICO investi�ní 

spole�nosti 	eské spo�itelny, a.s. 
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• Správce fondu: REICO investi�ní spole�nost 	eské spo�itelny, a.s. 

• Depozitá�: 	eská spo�itelna, a.s. 

• Auditor: Deloitte Audit, s.r.o. 

• Datum založení fondu: 9.2.2007 

• Frekvence oce�ování a obchodování: denn� 

• První a každá další investice: min. 1 000 K� 

• Vstupní poplatek: max. 3 % 

• Výstupní poplatek: 3 % (poplatek je ú�tován p�i odkupu podílových list� fondu v 

prvních 3 letech od založení, tj. do 9.2.2010) 

• Manažerský poplatek: 1,75 % 

• O�ekávané zhodnocení: 4 - 7 % p.a. 

• Doporu�ený investi�ní horizont: 5 let a více 

• M�na fondu: CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf �. 7: SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU, (Dostupné z: 
http://prometeus.partnersgorup.cz, Staženo dne: 20. 3. 2009)
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Kalkulace - Investi�ní návrh 

 

M�sí�ní investi�ní �ástka:    25.000 K�     

Doba investování:                        10 let 

P�edpokládané zhodnocení:            5 %  

Poplatek:                               90.000 K� 

Vklad celkem:                  3.000.000 K� 

 

 

 

 

P�edpokládaný stav na konci:   3.728.201 K� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypo�tená �ástka je také pouze orienta�ní, nicmén� pro rozložení rizika a eliminaci 

t�chto výkyv� také tuto diverzifikaci provádíme. 

 

Proto stav na konci obou t�chto investic si dovoluji odhadovat cca 7.000.000 K�. 

Graf �. 8: VÝVOJ HODNOTY PORTFOLIA,, (Dostupné z: 
http://prometeus.partnersgorup.cz, Staženo dne: 20. 3. 2009)

Graf �. 9: O�EKÁVANÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE, (Vlastní zpracování).
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3.9 PASIVNÍ P�ÍJEM 
 
V posledním bod� se dostáváme tedy k otázce, „jak vlastn� dosáhneme pasivního 

p�íjmu a s tím i spojené finan�ní svobody?“  

 

K tomu je zapot�ebí malá rekapitulace toho, �eho jsme prozatím dosáhli: 

 

a) Vytvo�ení firemního systému – tento systém nám generuje p�edpokládaný 

m�sí�ní zisk cca 50.000 K�, který je pln� samostatný 

b) Vygenerování zisku odloženého v investi�ních fondech – hodnota v investi�ních 

fondech by m�la dosahovat cca 7.000.000 K�. 

 

Dalším krokem, který by m�l následovat, by m�lo být rozhodnutí, co s takovouto pln� 

fungující firmou d�lat. 

Jedním z návrh� z dotazník�, ke kterým bych se p�iklán�l i já, je takto fungující firmu 

prodat. 

 

 

3.9.1 JAK PRODAT FIRMU 

Prodej spole�nosti nebo její �ásti m�že p�inést velký zisk, ale cesta k n�mu bývá 

dlouhá. P�evod n�kdy trvá více než rok. P�edchází mu hledání kupce, analýza a audity 

spole�nosti, vybírání mezi zájemci, vyjednávání o cen� a agenda spojená s právníky a 

notá�i.  

Jak najít kupce  

Najít dobrého kupce bývá složité. "Z dvaceti zájemc� bývají vhodní t�eba jen �ty�i." 

Hledat m�žete t�eba pomocí inzerce, ale jist�jší bývá pátrat a ptát se mezi dodavateli 

nebo spolupracujícími spole�nostmi.  

Lze se obrátit na zprost�edkovatelskou agenturu, která se prodejem a koupí podnik� 

zabývá. Výhodou bývá diskrétní jednání a �asto i rychlejší prodej.  
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Zájemci nic nezatajujte  

"P�i prodeji spole�nosti není až tak podstatné, zda je podnik zadlužen �i finan�n� zdráv. 

Podstatné je, aby kupující strana byla se skute�ným stavem uvnit� podniku srozum�na a 

m�la p�esné informace o tom, co kupuje," �íká Ji�í Vondrák z Hospodá�ské komory. 

P�ed prodejem musíte ud�lat ú�etní uzáv�rku a informovat kupce o stavu firemních 

financí, pohledávek, závazk�, úv�r� a dalších položek.  

S cenou poradí odhadce  

Nevíte-li, za kolik svou firmu nebo podíl ve spole�nosti m�žete nabízet, nechte si kupní 

cenu odhadnout znalcem. Odhad je spíše orienta�ní. V praxi se vám �asto poda�í 

spole�nost prodat i za více pen�z. 

Odhadci zohled�ují velké množství r�zných kritérií. Vycházejí z výše vlastního kapitálu 

a míry ziskovosti. D�ležitá je i struktura majetku spole�nosti. Nemovitosti bývají 

zajímav�jší než nejisté cenné papíry. Odhadce musí posoudit také rozložení pohledávek 

a závazk�. Pokud vám dluží p�t milion� stabilní spole�nost, je to lepší než stomilionový 

dluh u firmy p�ed konkurzem.  

P�i stanovení ceny se také zohled�uje p�edm�t podnikání. Spole�nost vlastnící sí� 

supermarket� je zajímav�jší než spole�nost prodávající propisky. U hotel� nebo 

developerských spole�ností je d�ležité i místo podnikání. Praha, Brno a velká m�sta 

jsou na tom nejlépe. Posuzuje se i výhled budoucího potenciálního uplatn�ní na trhu a 

úrove� marketingu. Zadlužené spole�nosti mívají �asto nulovou hodnotu. Kupují je 

specializované firmy, které podnik oddluží a pak ho se ziskem prodají.  

Právní stránka prodeje  

Nejmén� komplikované bývají prodeje akciových spole�ností, transakce se obejde bez 

notá�e. Naopak nejproblemati�t�jší je prodej podniku jako fyzické osoby. Pro majitele 

tohoto typu firmy to m�že být dost rizikové, protože za závazky ru�í celým svým 

majetkem. Nezbývá mu než v��it, že je kupující zaplatí.  

U spole�ností s ru�ením omezeným musíte vycházet ze zakladatelské listiny nebo 

spole�enské smlouvy, základního dokumentu firmy.  
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Je-li tam ustanovení, že obchodní podíl je voln� p�evoditelný, není pot�eba asistence 

notá�e. V takovém p�ípad� sta�í sepsat smlouvu o p�evodu obchodního podílu s 

ov��enými podpisy a podat návrh na Obchodní rejst�ík.  

N�kdy musí p�evod podílu odsouhlasit valná hromada. V takovém p�ípad� musíte 

provést notá�ský zápis.  

P�i prodeji spole�nosti s ru�ením omezeným se sepíše smlouva o p�evodu obchodního 

podílu. Smlouvou s ú�edn� ov��enými podpisy p�vodní majitel p�evede sv�j obchodní 

podíl na nového vlastníka. Jméno spole�nosti z�stává.  

Smlouva o prodeji podniku musí být vždy písemná a musíte podat návrh na obchodní 

rejst�ík. Jste-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná, m�li byste v�d�t, že živnostenské 

oprávn�ní je nep�enosné. Nelze s ním tedy obchodovat.  

Pokud se chcete vyhnout martyriu za�izování a ušet�it �as, m�žete se obrátit na 

zprost�edkovatelskou firmu. Takové agentury provedou majetkovou, da�ovou, právní i 

personální analýzu. Snadn�ji seženou kupce, poradí vám s právními problémy a stanoví 

reálnou tržní cenu spole�nosti. O vašem zám�ru firmu prodat se nikdo nedozví, takže 

vaši zam�stnanci nebudou neklidní a nebudou si rychle hledat jinou práci. Za tyto 

služby si specializované firmy mohou naú�tovat až desetitisíce.[9] 

Co se zkoumá p�i oce	ování firmy: 

 

• Kapitál spole�nosti a v �em je uložen 

• Zisk a podíl firmy na trhu 

• P�edm�t podnikání 

• Kdo spole�nosti dluží 

• Úrove� marketingu 

• Lokalita podnikání 
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Ur�it nyní cenu námi zkoumaného podniku je velmi náro�né na zpracování, proto jsem 

pouze srovnával cenu s nabídkou podobných firem na internetu a dalo by se 

p�edpokládat, že náš podnik by se dal prodat v rozmezí cca 20 - 40 mil. K�. 

 

3.9.2 JAK PENÍZE D�LAJÍ PENÍZE 
 

Nyní budeme vycházet ze skute�nosti, že nyní máme finan�ní kapitál v hodnot� asi      

37 mil. K� a to 30 mil. K� z prodané firmy a 7 mil. K� v investi�ních fondech. 

 

S t�mito pen�zi se dá již d�lat ledacos jako je investice do rozvojových a za�ínajících 

firem nebo nakupování aktiv, �i p�j�ovaní pen�z r�zným v��itel�m. 

 

Já se zam��ím na více konzervativní návrh a to rozložení investice do dvou kategorií a 

to 30 mil. K� investovat do spole�nosti Sal. Openhaim, která mne p�i mém výb�ru 

nejvíce oslovila svou d�v�ryhodností a zkušenostmi s takovýmto typem investic, a za 

zbylých 7 mil. K� nakoupit r�zné nemovitosti, kde bych se p�iklán�l ke koupi nových 

menších byt� na dlouhodobý pronájem. 

 

  

3.9.2.1 Sal. Openhaim 
  

Sal. Oppenheim je klasickou privátní bankou a 

od svého založení p�ed tém�� 220 lety je 

vlastn�na rodinou zakladatel�, kte�í ru�í 

veškerým svým majetkem. Banka se zam��uje 

p�edevším na klasické privátní bankovnictví, na správu majetku a investi�ní 

bankovnictví. Sal. Oppenheim dnes p�edstavuje vedoucí privátní bankovní skupinu v 

Evrop� a v �ad� p�ípad� zajiš�uje správu rodinného majetku již po n�kolik generací. 

 

Bankovní skupina Sal. Oppenheim p�sobí v sou�asné dob� ve 12 zemích, p�evážn� v 

Evrop�, ale své zastoupení má i v USA nebo v Hong Kongu. Zajímavým regionem je 

pro banku bezpochyby i st�ední a východní Evropa, kde expanduje stejn� jako v p�ípad� 
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Prahy prost�ednictvím své rakouské pobo�ky. Sv�d�í o tom nap�. otev�ení reprezentace 

v Polsku v dubnu letošního roku a o m�síc pozd�ji otev�ení ma
arské pobo�ky. 

 

	eští klienti se d�lí do n�kolika skupin, které odpovídají zhruba složení nejbohatších 

obyvatel. Významnou skupinu tvo�í podnikatelé, dále samoz�ejm� restituenti a 

sportovci. Ur�itou hranici pro otev�ení ú�tu p�edstavuje zhruba 15 milion� korun 

disponibilního majetku. P�edevším se ale jedná o movité klienty, kte�í od své banky 

o�ekávají velmi aktivní p�ístup a schopnost hledání �asto i nestandardních �ešení.[10] 

 

Každý z klient� má samoz�ejm� trochu jinou p�edstavu, co od své privátní banky 

o�ekává. Pro n�koho je d�ležitý osobní kontakt s banké�em, jiný vidí hlavní výhodu v 

možnosti individuáln� sestavených investic.  

Pokud má klient zájem, je pro n�j banka schopna sestavit nap�. speciální fond nebo 

certifikát p�esn� podle jeho požadavk�. V�tšina klient� oce�uje také další, nebankovní 

služby, které pro n�j mohou privátní banké�i za�ídit nebo zprost�edkovat. 

 

 

3.9.3 JAK �ÍDIT A ROZPOUŠT�T FINAN�NÍ REZERVU 
 

Otázkou ale z�stává, kolik pen�z si mohu dovolit ro�n� vybrat ze svojí soukromé 

finan�ní rezervy, aby vydržela dostate�n� dlouho? P�i neuváženém �erpání hrozí, že 

portfolio „vyschne“ p�íliš brzy. 

Pokud se na problém vhodného tempa �erpání podíváme �ist� z matematického 

hlediska, �ešení je jednoduché. Odpov�
 je nazna�ena v tabulce �. 4.  

 

 
Interpretace: „Když bude nominální výkonnost investic každý rok nap�íklad 6% a ro�n� 

dojde k od�erpání 8% p�vodní �ástky, bude trvat 23 let než se po�áte�ní rezerva zcela 

spot�ebuje. 
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Ro�ní výkonnost investic (konstantní tempo zhodnocení) Ro�ní 
výb�r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 
15% 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 16 21 
14% 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 14 17 22 � 
13% 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 17 23 � � 
12% 8 9 9 10 11 12 13 14 15 18 24 � � � 
11% 9 10 10 11 12 13 14 16 19 25 � � � � 
10% 10 11 12 13 14 15 17 20 26 � � � � � 
9% 11 12 13 14 16 18 22 28 � � � � � � 
8% 13 14 15 17 20 23 30 � � � � � � � 
7% 15 16 18 21 25 33 � � � � � � � � 
6% 18 20 23 28 36 � � � � � � � � � 
5% 22 25 30 41 � � � � � � � � � � 
4% 28 35 46 � � � � � � � � � � � 
3% 40 55 � � � � � � � � � � � � 
2% 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 � 

 

 

Tato tabulka je sice zajímavá, ale je pouze jen matematickým modelem a v praxi není 

zase tak užite�ná. Protože, jednak ro�ní výb�ry v tabulce jsou nominální. P�i 

rozpoušt�ní finan�ní rezervy je cílem zachovávat kupní sílu pravidelných výb�r�, tj. 

navyšovat výb�ry o inflaci. A za druhé, ro�ní výkonnost investic má v tabulce 

konstantní vývoj. To je ve skute�ném sv�t� nedosažitelné. Kapitálové trhy jsou 

volitelné, tržní hodnota finan�ních aktiv v �ase kolísá. Z uvedeného vyplývá, že v praxi 

využitelné modelace musí být složit�jší. 

 

Výzkumem tzv. distribu�ní fáze, tj. fáze pravidelného �erpání z portfolia b�hem 

neproduktivního v�ku, se jako první zabýval americký ekonom a soukromý finan�ní 

poradce William Bengen. Bengenovi se p�isuzuje autorství známého „pravidla �ty� 

procent“. Toto pravidlo radí zainventovat portfolio: zainventovat z poloviny do 

dluhopis� a z poloviny do akcií, vybírat z n�j každý rok 4% p�vodní sumy a výb�ry 

upravovat o inflaci. 

Za takových podmínek by portfolio m�lo „p�ežít majitele“, tj. s vysokou 

pravd�podobností vydržet až do konce.[11] 

Znak „�“ znamená trvání portfolia do nekone�na 

Tabulka �. 5: RO�NÍ VÝKONNOST INVESTIC, (Dostupné z: 
http://www.foundshop.cz, Staženo dne: 22. 3. 2009 )
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3.9.3.1 Pravidlo „�ty� procent“ 
 

Pokud bychom toto pravidlo aplikovali v našem p�ípad�, znamenalo by to, že bychom 

našich 30 mil. K� rozd�lili na dv� �ásti 15 mil. K� do dluhopis� a 15 mil. K� do akcií. 

Potom si v prvním roce m�žeme vybrat �ástku 1.200.000 K� za rok, což je p�esn� 

100.000 K� m�sí�n�. P�edpokládejme, že b�hem prvního roku penze vzrostou ceny 

v pr�m�ru nap�íklad o 5%. Tudíž na za�átku dalšího roku si již m�žeme vybrat 

1.260.000 K�, což m�sí�n� bude �init 105.000 K�. 

Nezáleží p�itom na tom, jak se vyvíjely kapitálové trhy v daném roce. Portfolio má za 

úkol dodávat majiteli každý rok stejný reálný p�íjem bez ohledu na r�sty a propady na 

burze. 

Údaje o výkonnosti s volatilit� jednotlivých t�íd aktiv (akcií a dluhopis�) a inflaci berou 

z dlouhých �asových �ad. Obecn� se snaží najít pravidla pro �ízení portfolia tak, aby 

mohl být stálý tok reálného p�íjmu zvýšen nad 4% p�vodní sumy ro�n�. R�zné modely 

si „hrají“ se zvyšováním podílu akcií v portfoliu z 50% až na 100%, aktivním �ízením 

portfolia a zvyšováním pravd�podobnosti, že portfolio „vyschne“ b�hem 30 let 

z n�kolika málo procent až na 25%.  

R�zní auto�i dokazují, že „bezpe�ná“ výše výb�ru se nachází mezi 4% a 6% ro�n�. 

Zjednodušen� �e�eno jde o skládání výkonnosti za delší období z náhodn� vybraných 

ro�ních výkonností (data sahají až do roku 1926). Pro r�zná portfolia (pom�r akcií a 

dluhopis�) a r�zné výše výb�r� provád�li na základ� t�chto reálných historických dat 

velké množství po�íta�ových simulací. Svá zjišt�ní prezentovali do grafu.[11] 
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Graf �. 10: PRAVD�PODOBNOST „VYSCHNUTÍ“ PORTFOLIA, (Dostupné z: 

http://www.foundshop.cz, Staženo dne: 22. 3. 2009)
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K�ivky v grafu ukazují pravd�podobnosti "vyschnutí" portfolia. Vodorovná osa udává 

podíl akcií v portfoliu.  

Zcela vlevo (0) znamená portfolio složené jen z dluhopis�. Zcela vpravo (100) znamená 

portfolio složené jen z akcií. Uprost�ed (50) znamená portfolio složené z 50 % z 

dluhopis� a z 50 % z akcií. Svislá osa udává výši výb�r� - od 2 % z p�vodní sumy 

ro�n� plus navyšování o inflaci do 6 %.  

 

K�ivka v grafu ozna�ená 0,01 (zcela dole) spojuje kombinace, pro n�ž platí, že 

pravd�podobnost úplného spot�ebování portfolia až na nulu b�hem 30 let je 1 %. Co 

k�ivka 0,01 investor�m �íká? Jestliže chcete mít 99% nad�ji, že vás vaše portfolio 

"p�ežije" 30 let, investujte 30 % do akcií a 70 % do dluhopis� (tam je k�ivka nejvýše) a 

vybírejte 3,25 % p�vodní sumy ro�n� plus navyšování o inflaci. 

 

Co investor, kterému sta�í jen 90% pravd�podobnost, že mu portfolio nevyschne b�hem 

30 let? Najde si v grafu k�ivku ozna�enou 0,10 a její nejvyšší bod (vrchol "kopce"). V 

tomto bod� je hodnota vodorovné osy 50 a hodnota svislé osy 4,5. To znamená, že by 

m�l zainventovat portfolio z 50 % do akcií a z 50 % do dluhopis� a užívat si 

pravidelných ro�ních výb�r� 4,5 % p�vodní sumy plus navyšování o inflaci.  

Auto�i studie poukázali na fakt, že investo�i �ídící se oblíbeným "pravidlem �ty� 

procent" (50 % akcií, 50 % dluhopis�, výb�ry 4 %) mají pravd�podobnost 6 %, že jejich 

portfolio "nedožije 30 let".  

 

V grafu je tento bod zvýrazn�n �ernou te�kou. Zda je pravd�podobnost 6 % hodn� nebo 

málo, záleží na individuálním posouzení každého investora, jak se sám cítí schopen nést 

riziko, že portfolio nevydrží. V grafu si m�že vybrat jinou, více nebo mén� rizikovou, 

variantu. 

 

Model dává investor�m náhled do toho, co lze od portfolia v distribu�ní fázi o�ekávat. 

Omezením je spoléhání se na historické reálné výkonnosti, které se nemusí opakovat. 

V�tšina podobných model� navíc po�ítá s indexy a nezohled�uje poplatky na úrovni 

investi�ních instrument�. Ty posunou možné výb�ry o n�co níže. 
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3.9.4 M�SÍ�NÍ PASIVNÍ P�ÍJMY 
 

Pokud se budeme �ídit výše stanovenými modely a návrhy. Musíme tedy i zapo�ítat 

p�íjem z nakoupených nemovitostí. Tudíž p�epokládáme-li, že nakoupíme t�i byty 2+kk 

až 3+kk. A po�ítáme-li s tím, jaká je momentáln� poptávka a nabídka, je tedy 

pravd�podobné, že tyto byty pronajmeme celkem za 30.000 K� m�sí�n�. Nicmén� 

náklady spojené s jejich provozem by se daly napo�ítat na 10.000 K� m�sí�n�. Tudíž 

dostáváme z nich celkem 20.000 K� m�sí�n� navíc. 

 

Další složka pasivního p�íjmu jsou p�íjmy z vloženého kapitálu, který budeme vybírat 

dle výše stanoveného modelu. Tudíž zde dostáváme cca 100.000 K� každý m�síc. 

 

Tyto dv� složky dohromady nám zabezpe�ují p�íjem cca 120.000 K� m�sí�n�. Pokud 

budeme tyto výb�ry navyšovat o zvyšující se procento kupní síly pen�z, tedy o inflaci, 

zabezpe�í nám p�íjem až do konce života, aniž bychom museli proto n�co ud�lat. 

 

Otázkou je, co s t�mito výb�ry budeme d�lat. Mohou se nadále investovat do 

nemovitostí �i více rizikových cenných papír�. Nicmén� nyní se již dostáváme do námi 

požadovaného kruhu, kdy tyto peníze vyd�lávají další peníze a my se z t�chto výd�lk� 

snažíme ud�lat ješt� více. Nicmén� nyní již neriskujeme ztrátu kapitálu p�i zvolení 

chybné investice, tudíž si m�žeme dovolit i trochu více riskovat za vidinou vyšších 

zisk�. 

Toto riziko ovšem není stálé, protože jak se praví v knize „cashflow kvadrant“ – riziko 

lze velmi zmírnit nebo dokonce eliminovat, p�i�emž m�žete mít ze svých pen�z stále 

vysoké výnosy. Musíte znát ovšem pravidla. Ovšem otázkou je zda se t�mto pravidl�m 

v�bec chceme u�it. Pokud ne, tak nejsme investory, ale hazardéry. 
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4 ZÁV�R 

 

Na záv�r by bylo dobré shrnout všechny naše poznatky. Tento model, který jsem popsal 

v mé diplomové práci, takto na papí�e vypadá velice jednoduše. Nicmén� v reálném 

život� je to velice náro�ná skute�nost - dosáhnout požadovaného výsledku. 

 

V prvopo�átku, když jsem jen za�al uvažovat o tomto tématu, mi p�ipadalo velice 

jednoduché a samoz�ejmé, že takto podnikatelé v reálném život� fungují. Nicmén� po 

té, co prob�hlo dotazníkové šet�ení, jsem zjistil, že mé domn�nky byly mylné, jak 

v�tšina podnikatel� �ídí své firemní podniky. 

 

Díky dotazníkovému šet�ení jsem zjistil, že v�tšina podnikatel� vede své podniky jen 

silou intuice, �i návyky, které získali od rodi�� �i svých p�edchozích vedoucích a 

zam�stnavatel�.  

V první �ad� zde chybí neustálé sebevzd�lávání. Napadlo m�, že finan�ní gramotnost by 

se m�la vyu�ovat již na st�ední škole, �i dokonce už na základní. Nyní by ovšem sta�ilo, 

kdyby si na takovéto p�ednášky zašli všichni vedoucí pracovníci a majitelé firem. 

 

P�ekvapilo m�, že v�tšina z t�ch, co jsem pomocí dotazníku oslovil, ani nev�d�la, pro� 

vlastn� podnikají. V�tšina z nich jen cht�la n�co víc než být pouze jen zam�stnanci a 

cht�li dokázat n�co víc. Nicmén� tím víc nedokážou pojmenovat co víc. 

 

Tudíž, tím prvním co je zapot�ebí - stanovit si KAM vlastn� v život� sm��ují. 

Naplánovat si �eho by cht�li dosáhnout. 

Dalším krokem, když si stanoví, kam by se cht�li dostat, je zapot�ebí si ur�it JAK se 

tam dostanou. Zní to velice jednoduše, ale takový kvalitní plán, nám m�že pomoci od 

mnohých problém�.  

Netvrdím, že takovýto plán již nikdy nem�žeme m�nit, je ovšem zapot�ebí do n�j 

vkomponovávat naše nové poznatky, kterých nabudeme b�hem vykonávání naší 

�innosti a tím tento model stále zdokonalovat. 

Jen s dobrým plánem m�žeme dosáhnout požadovaného cíle. Vždy totiž, když sejdeme 

z cesty, jen náš plán nás zase vrátí zp�t. Je zapot�ebí, abychom ho m�li napsaný a stále 
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na o�ích. V dob�, kdy se nám n�co nebude chtít, �i nebudeme v�d�t co d�lat, jen on nás 

bude motivovat, pro� jsme se na tuto cestu vydali a �eho chceme dosáhnout. 

Model, který je zde uveden, je pouze inspirativní pro podnikatele. Netvrdím, že 

v reálném život� je to takto jednoduché. Nicmén� nás m�že inspirovat, že vždy se dá 

d�lat n�co více. 

Je jedno jak toho dosáhneme, ale zjistil jsem, že v podnikání nejd�ležit�jším bodem je 

vytvo�ení dobrého a fungujícího systému uvnit� jakékoliv firmy. Tento systém nám totiž 

„uvolní ruce“ k tomu, abychom se mohli stále více zdokonalovat a rozvíjet ve všem 

ostatním, co nás povede stále výše. 

 

Netvrdím tedy, že tato práce je jako „kucha�ka“ na podnikání, a že kdo ho nevede dle 

mých instrukcí, nem�že usp�t. �ada dobrých podnikatel� dosáhla svého cíle, aniž by 

v�d�la jak. Ale v��ím, že má práce je inspirací na zamyšlení, že podnikání se dá �ídit i 

jinak. A že i úsp�šní majitelé svých podnik� mohou z této �innosti mít v�tšího užitku. Je 

nutné zvolit si jen tedy to, �eho cht�jí dosáhnout a pojmenovat to. 

 

V�tšina z nich ani neví, že to �eho cht�jí dosáhnout je vytvo�ení „pasivního p�íjmu, a 

tím tedy dojít k finan�ní svobod�“.  Tato cesta není jednoduchá, ale je reálná pro 

každého. N�kte�í jen tvrdí, že dosáhnout n��eho takového je krásná iluze, ale nereálná. 

T�m �íkám jedno: „ti, co to ani nezkusí, a jen na�íkají, toho samoz�ejm� dosáhnout 

nikdy nemohou“, naopak „ti, co za svou vizí p�jdou sv�domit� a cílev�dom�, se k ní 

p�inejmenším p�iblíží“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 86 - 

5 LITERAT�RA 

 

[1] KIYOSAKY, R.T. a LECHTEROVÁ, S.L.: Bohatý táta, chudý táta. Praha: 
Pragma,1998. 214s. ISBN 80-7205-822-3 
 
[2] KIYOSAKY, R.T. a SHARON, L.L.: Cashflow kvadrant. Praha: Pragma,1998,1999. 
290s. ISBN 80-7205-853-3 
 
[3] KOHOUT, P.: Investi�ní strategie pro t�etí tisíciletí. 1. vydání.  Praha:Grada 
Publishing, 2000. 204 s. ISBN 80-7169-942-X 
 
[4] KOHOUT, P.: Investi�ní strategie pro t�etí tisíciletí. 2. vydání.  Praha:Grada 
Publishing, 2001. 232 s. ISBN 80-247-0074-3 
 

[5] KOHOUT, P. a HLOUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress, 2002. 214 
s. ISBN 80-86119-48-3 
 

[6] MA�AS, M.: Optimaliza�ní metody pro podnik, finance a trh. Praha: VŠE, 1997. 
133 s. ISBN 80-7079-284-1 
 

[7] HUBÍK, S., KE�KOVSKÝ, M., LUKÁŠOVÁ, R., Research methods. Brno: 
Fakulta podnikatelská, VUT v Brn�, 2002 
 
[8] /on-line/ SWOT Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT/, Poslední úprava 
19. 5. 2008, Staženo dne: 20. 3. 2009 
 
[9] /on-line/ PRODEJ FIRMY Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-21428310-chcete-
prodat-firmu-muze-to-trvat-i-rok, Poslední úprava 19. 6. 2007, Staženo dne: 5. 2. 2009 
 
[10]  /on-line/ SAL. OPPENHEIM Dostupné z: http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/ 
178547-koncicky-sal-oppenheim-se-vyhla-svetove-financni-krizi/, Poslední úprava 14. 
7. 2008, Staženo dne: 7. 3. 2009 
 

[11]  /on-line/ JAK �ÍDIT A ROZPOUŠT�T FINAN	NÍ REZERVU  Dostupné z: 
http://www.fondshop.cz/index.asp?action=clanek&clanek_id=1284, Poslední úprava 
10. 1. 2008, Staženo dne: 27. 4. 2009 
 

 

 

 

 

 



 

- 87 - 

SEZNAM OBRÁZK� 

 

Obrázek �. 1: MASLOWOVA PYRAMIDA  ……………………………………… 17 

 

Obrázek �. 2: ZÁJMOVÉ SKUPINY PODNIKU  ……………………….….……. 21 

 

Obrázek �. 3: ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI  ……………….… 54 

 
Obrázek �. 4: ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI  …………………. 66 
 
 

 

 

 

 

 



 

- 88 - 

SEZNAM GRAF� 

 

Graf �. 1: VÝVOJ HODNOTY  FOND�   ………………………………………… 30 
 

Graf �. 2: GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ NÁVRATNOSTI DOTAZNÍK� ………… 44 

 

Graf �. 3: PODÍL DOTAZNÍK� VYPLN�NÝCH ELEKTRONICKY A NA  

ZÁKLAD� OSOBNÍHO KONTAKTU ………………………………………………. 44 

 

Graf �. 4: SLOŽENÍ OSLOVENÝCH FIREM  ……………………………………... 45 

 

Graf �. 5: ZDROJE PASIVNÍHO P	ÍJMU  ……………………………..………… 51 

 

Graf �. 6: P	EDPOKLÁDANÝ VÝVOJ KAPITÁLOVÉ HODNOTY ….……………  70 

 

Graf �. 7: SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU  ……………………………………. ..  73 

 

Graf �. 8: VÝVOJ HODNOTY PORTFOLIA  ……………………………………. ..  75 

 

Graf �. 9: O�EKÁVANÉ ZHODNOCENÍ PORTFOLIA  ……………………..…… 75 

 

Graf �. 10: PRAVD�PODOBNOST „VYSCHNUTÍ“ PORTFOLIA  ………………. 81 

 

 

 

 

 

 



 

- 89 - 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka �. 1: S.W.O.T. …………………….…………………………………….. 27 

 

Tabulka �. 2: S.W.O.T. …………………….……………………………………..   61 

 

Tabulka �. 3: P	EDPOKLÁDANÝ PR�B�H INVESTIVE ….…………………..   69 

 

Tabulka �. 4: TECHNICKÝ POPIS PROGRAMU RENTIER …..………………   70 

 

Tabulka �. 5: RO�NÍ VÝKONNOST INVESTIC …………………………………  80 

 

 

 

 

 

 

 

 


