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Abstrakt 

 

Hlavním cílem diplomové práce je podnikatelský záměr – nákup nového stroje. Dílčím 

cílem je navrhnout různé varianty financování a vybrat nejvhodnější z nich a poté 

posoudit efektivnost investice. 

Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů týkající se podniku a jeho 

okolí, podnikatelského plánu, rizik a zhodnocení ekonomické efektivnosti investice. 

V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem a to nákupem 

nového stroje ve firmě. Zvažuji zde různé varianty financování a následně vybírám 

nejvhodnější z nich a zároveň posuzuji, zda je investice pro podnik přijatelná či nikoliv. 

 

 

Klíčová slova 

Investice, zdroje financování, podnikatelský plán, ekonomická efektivnost 

 

 

Abstract: 

 

The main objective of this thesis is a business plan - buying a new machine. The 

operational objective is to design a variety of financing options and choose the best of 

them, and then assess the efficiency of investment.  

The theoretical part is focused on the definition of basic concepts relating to the 

company and its surroundings, business plan, risk assessment and evaluation of 

economic efficiency of investment. 

In the practical part deals with specific business purpose and the purchase of a new 

machine in the company. I'm thinking here of various financing alternatives and then 

choosing the best of them while judging whether the investment is acceptable for the 

company or not. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu – nákup nového stroje ve 

firmě,  která se zabývá montáží konektorů a výrobou kabeláží pro spot ební elektroniku, 

automobilový průmysl a investiční elektroniku. Téma jsem si vybrala p edevším proto, že 

firma skutečně zvažuje investici do nového stroje a také, abych zde mohla aplikovat své 

dosavadní znalosti a zkušenosti s podnikáním, které jsem získala p i studiu.  

Kvalitní výrobky, které jsou produkcí špičkových strojů a moderních technologií a díky 

kterým mohou firmy zahájit nový způsob výroby, by měly být základní prioritou každého 

podnikatele. A to p edevším proto, aby uspěl jak na domácím trhu tak i na mezinárodních 

trzích. Nákup takovýchto strojů vyžaduje značné investice. Soukromé firmy by se jim neměly 

bránit. Měly by využívat každého podnětu k takovýmto nákupům avšak ne za každou cenu. 

Stejně jako všude jinde i zde platí, aby firma nejednala ukvapeně. Každá investice by měla 

být realizována až po následném zvážení všech rizik, dopadů a p ínosů pro podnik. Ne vždy 

je investice pro firmu výhodná. To může být způsobeno jednak nekvalitně zpracovanými 

nebo neúplnými podklady, nerespektováním finančních zásad nebo jen chybného rozhodnutí. 

To co se na začátku zdálo výhodné a správné nemusí být na konci pravdivé a naopak. Bez 

kvalitních analýz, propočtů a možných variant financování se žádná investice neobejde. 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat podnikatelský záměr – nákup nového stroje. 

Dílčím cílem pak navrhnout různé varianty financování a vybrat nejvhodnější z nich a 

posoudit tak efektivnost investice. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části pojednává a 

blíže specifikuje hlavní a dílčí cíle.  

 Druhá kapitola je celá věnovaná teorii podnikání. Pro lepší orientaci je rozdělena do menších 

podkapitol, které pojednávají o podniku a jeho okolí, podnikatelském plánu, tržních analýzách 

a zdrojích financování. Nechybí ani zhodnocení ekonomické efektivnosti investic a rizika 

spojená s realizací podnikatelského plánu. 

Ve t etí kapitole se zabývám současným stavem na trhu. Analyzuji zde firmu pomocí tržních 

analýz, p edevším pomocí SWOT analýzy, PEST analýzy a Porterovy analýzy. Tyto analýzy 

tvo í samostatné podkapitoly. 
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Čtvrtá kapitola je vlastním návrhem ešení. Uvádím zde jednotlivé zdroje financování a jejich 

propočty, technické parametry a bližší informace o nakupovaném stroji, rizika, která jsou 

spojena s investicí. Je zde zpracován i finanční plán a zhodnocení ekonomické efektivnosti 

investice. Závěrem kapitoly je p ínos, který daná investice ve firmě vyvolá. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem této práce je vytvo ení podnikatelského plánu – nákup nového stroje. Dílčím cílem je 

navrhnout různé varianty financování, posoudit je a vybrat z nich pro podnik nejvýhodnější. 

Dalším dílčím cílem je posoudit ekonomickou efektivnost celé investice a rozhodnout, zda ji 

podnik p ijme či nikoliv. 

V teoretické části se zabývám základními pojmy souvisejícími s podnikem, jeho okolím, 

zdroji financování, zhodnocením ekonomické efektivnosti a ízením rizik. 

V praktické části je promítnut podnikatelský plán. Jsou zde provedeny tržní analýzy, 

vypracován finanční plán, zohledněna rizika projektu, navrhnuty a propočteny varianty 

financování, zhodnocení ekonomické efektivnosti dané investice a výběr nejvhodnější 

varianty k profinancování projektu. Celá kapitola je zakončena p ínosem investice pro firmu. 
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2 Teoretická východiska 

V teoretické části se pokusím definovat podnik a jeho okolí. Dále se zabývám a blíže popisuji 

podnikatelský plán, tržní analýzy, zdroje financování a rizika spojená s podnikatelským 

záměrem. Celá kapitola je azena do menších podkapitol, které odpovídají právě uvedenému 

výčtu (viz výše). 

 

 2.1 Podnik a podnikání 

Podnikání je charakterizováno několika podstatnými rysy: 

 Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto p ebytku výnosů 

nad náklady. 

 Zisk se dociluje uspokojováním pot eb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je 

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

 Pot eby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prost ednictvím 

trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Snahou podnikatele je sledovat takovou 

strategii a politiku, která by riziko snížila na p ijatelnou úrove . To, co se v daném 

p ípadě považuje za ještě p ijatelné riziko, závisí na konkrétních okolnostech, 

p edmětu podnikání, dynamice okolního světa a v neposlední adě i na osobním 

založení podnikatele. Jako obecná tendence se prosazuje snaha většiny 

podnikatelských subjektů o minimalizaci rizika. 

 Pro jakékoli podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do 

svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený. Velikost tohoto kapitálu je značně 

diferencována a závisí jak na p edmětu podnikání, tak i na jeho rozsahu. Majitel 

kiosku s občerstvením pot ebuje menší kapitál než klenotník a ten zase menší než 

výrobce automobilů. 

Ať tak či onak, smě uje snaha podnikatele ke zhodnocení kapitálu, který byl do 

podnikání vložen, a to p edevším kapitálu vlastního. S jistou nadsázkou lze íci, že 

opat ování cizího kapitálu je „jen“ prost edkem ke zhodnocování vlastního kapitálu. Výrazem 

zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy. Hodnota firmy však může růst i jinak, 

nap íklad zlepšujícím se postavením firmy na trhu. 

Zisková orientace podniku by však neměla zamlžovat společenské poslání podniku, jímž je 

služba zákazníkovi a všem ostatním, kte í jsou s vývojem podniku spjati. Pro tyto osoby se 
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používá název „stakeholders“. Vedle osobností spojených s okolím sem pat í i „vnit ní 

struktura“ podniku, tj. zaměstnanci, odbory atd.  

Pojetí podniku jako prost edku pro zhodnocování kapitálu a současně respektování jeho 

společenských funkcí ve vztahu k interesentům může nakonec vyústit do dvou zdánlivě 

protikladných tezí: 

 dominantním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování 

koupěschopné poptávky, 

 dominantním cílem podniku je uspokojovat koupěschopnou poptávku a oprávněné 

požadavky okolí, tedy „sloužit“, a tím dosahovat zisku. 

Nejde jen o hru se slovy, ale spíše o filozofii, kterou podnikatel uplat uje. Jednostranná 

zisková orientace, odpovídající prvé z uvedených tezí, je spíše krátkodobější a (bohužel) 

typická pro mnohé z našich začínajících podnikatelů. V krajním p ípadě může jít o snahu co 

nejrychleji zbohatnout, která potom proniká celou firmou, determinuje její chování navenek i 

uvnit , ovliv uje vztah k zákazníkovi i mezilidské vztahy v rámci firemního kolektivu. Firma 

se pak chápe výhradně jako „stroj na dělání peněz“, což konec konců může vést až k sociální 

disfunkčnosti firmy a ke ztrátě její identity. 

Druhý z p ístupů staví na první místo princip služby a p edpokládá, že jeho naplněný generuje 

zisk. Nejspolehlivější cestou ke tvorbě zisku je spokojený zákazník. Je to cesta spíše 

dlouhodobá, ale jistější, protože napl uje společenské poslání podniku. Ovšem i zde platí, že 

dosažení jistého minimálního zisku (resp. rentability) je podmínkou trvalé existence firmy. (1) 

 

2.2 Okolí podniku 

Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme 

vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického 

systému a čím je podnik ovliv ován a co p ípadně sám může ovlivnit. Okolí podniku ho nutí 

k určitému způsobu chování, p edevším k volbě určitých cílů a způsobů jejich dosahování. 

Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí 

je spíše omezená. 

Okolí podniku na něj působí jako „svazek“ vnějších sil, faktorů a podmi ování. Mezi nimi 

existují různé souvislosti. Pokud však chceme k okolí podniku p istoupit analyticky, musíme 
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ho určitým způsobem strukturovat a vymezit jednotlivé prvky. V dalším textu budeme 

vycházet z p edpokladu, že okolí podniku má následující prvky: 

 geografické, 

 sociální, 

 politické a právní, 

 ekonomické, 

 ekologické, 

 technologické, 

 etické, 

 kulturně historické. 

Některé z prvků okolí jsou „hmotné“, nap íklad geografické podmínky a zčásti technologické 

okolí (stroje a za ízení). Mnoho prvků okolí podniků má však nehmotnou povahu, protože jde 

o právo, hospodá skou politiku, etické principy atd. Tím se ovšem vůbec nezmenšuje 

intenzita jejich působení. 

2.2.1 Prvky okolí podniku 

Na okolí podniku působí různé vlivy. Nejčastěji se jedná o : 

Geografické okolí 

Na prvém místě jde o geografické okolí. To ovliv uje podnik p edevším tím, že do značné 

míry p edurčuje jeho logistiku. V p ípadě stacionární výroby se k vlivu geografického okolí 

p ihlíží p i volbě lokalizace podniku. 

Sociální okolí 

Značný význam pro podnik má jeho sociální okolí. Každý podnik by měl zkoumat a zvažovat 

důsledky své činnosti pro společnost. V ideálním p ípadě by tato činnost měla být prospěšná 

jak podniku, tak i společnosti. To se ovšem v reálném životě realizuje jen velmi obtížně. 

Zisková orientace vždy staví do pop edí zájmy vlastníků kapitálu a manažerů, které se mohou 

dostat do p íkrého rozporu se sociálními zájmy okolí. I u nás však můžeme nalézt p íklady 

právě opačné: Tomáš Baťa vždy spojoval činnost svých závodů s jejich nejširším sociálním 

zázemím a rozvojem obce. Je to patrno z velkorysé koncepce Zlína, kde vedle závodu 

vznikaly obytné čtvrti, hotel, obchodní dům, kino a další kulturní za ízení. 
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Ovšem i zájmy zaměstnanců se nemusí shodovat se zájmy sociálního okolí. Stávka 

železničních zaměstnanců má jistě velmi závažné sociální důsledky. 

Většina zásadních podnikatelských rozhodnutí se ve větší mí e stává jistým kompromisem 

mezi „čistou“ ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností podniku. Stále více se 

však prosazuje poznatek, že ohled na sociální důsledky podnikové činnosti nemusí nutně vést 

k ekonomickým ztrátám, ale že může být buď p ímo, nebo zprost edkovaně výnosný. Jak 

ukazují naše zkušenosti, je sociální smír jedním ze základních p edpokladů ekonomického 

rozvoje společnosti. 

 

Politické okolí 

Politické okolí ovliv uje podnik p edevším jakou souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou politické 

(tj. mocenské) zájmy institucionalizované v politických stranách, koalici, opozici atd. 

Politické strany mohou vyznávat a prosazovat různou politickou linii, jejíž realizace má 

významné důsledky pro podnikovou sféru. Z historie známe různé politické linie, které naši 

společnost a v jejím rámci ekonomiku poznamenaly na dlouhá léta: znárodnění, 

združstevnění, privatizace…Nebylo by ovšem správné vidět pouze vliv „velké“ politiky. 

Podnik může být ovlivněn i „malou“ komunální politikou, ke které pat í postoje a vlivy 

obecních ú adů atd. 

 

Právní okolí 

Politické vlivy se za normálních podmínek prosazují p edevším prost ednictvím práva. Právo 

a jeho instituty vytvá ejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. Právní normy 

stanoví, jako chování podniku je p ípustné a jaké chování podniku je p ípustné a jaké nikoliv. 

Nejdůležitější normou týkající se podnikové sféry je obchodní zákoník. Ten mj. vymezuje 

právní podmínky podnikání jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Vedle toho ovšem 

existuje velké spektrum zákonů, které nadto definují možnosti a bariéry podnikání. Sem 

nap íklad pat í zákonná úprava činnosti investičních fondů a společností, zákony a na ízení 

týkající se mezinárodního podnikání (nap . zabránění dvojímu zdanění), ochrany spot ebitele 

a drobného akcioná e atd. V adě p ípadů lze i v hospodá ském životě použít občanský 

zákoník. 
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Právní úpravy nemohou být nikdy tak vyčerpávající, aby upravovaly každý jednotlivý p ípad, 

který může v praxi nastat. V zemích s dlouholetou tradicí právního ádu (Anglie) se mohou 

účastníci soudních sporů opírat o judikaturu vrcholových nezávislých soudů (soudních 

dvorů), jejichž rozhodnutí vytvá ejí precedens pro ešení analogických p ípadů. Tento proces 

je u nás na samém počátku. Nedokonalost právních úprav měla být p ekonávána 

uplat ováním etických kritérií.  

 

Ekonomické okolí 

Ekonomické okolí má pro podnik zásadní význam. Z ekonomického okolí získává podnik 

výrobní faktory a kapitál, na toto okolí se obrací svými výrobky a službami. Podnik je ve 

svém rozhodování a chování v rozhodující mí e ovlivněn celkovou hospodá skou situací 

země a její dynamikou. Jedná se zejména o tyto faktory: 

 Dostupnost a ceny výrobních faktorů. Díky rozvoji logistiky a nových technologií, 

umož ujících radikální snížení pracnosti a tím i vysokou produktivitu práce, ztrácejí 

postupně tyto faktory své dominantní postavení – Japonsko dokázalo i p i své 

omezené surovinové základně rozvinout materiálově náročný průmysl, stejně dobré 

jméno získalo a trvale si udržuje Švýcarsko ve výrobě čokolády. V mnoha p ípadech 

to však platí i nadále – všimněme si dnešní situace našeho bavlná ského a 

obuvnického průmyslu, který je ohrožen konkurencí asijských výrobců. 

 Daňová zátěž podniků. Ta ovliv uje chování podniků jak z hlediska výše daní, tak 

z hlediska jejich konstrukce. Da ová politika státu u nás hledá cestu mezi dvěma póly. 

Na jedné straně musí zajistit takový da ový výnos, který by naplnil státní pokladnu, 

ale současně nezatížil podniky tak, aby ztratily motivaci k podnikání. Sazby daně 

z p idané hodnoty a spot ební daně působí na rozhodování spot ebitele a tím i na jeho 

poptávku po výrobcích a službách. Pomineme-li da ové úniky, musí se podniky 

daním p izpůsobit, nebo p esunout své sídlo do zemí, kde je „da ový ráj“ (Monako, 

Bahamy). 

 Hospodá ský růst, měnový a devizový vývoj. Manévrovací prostor podniku, jeho 

rozvoj i možnosti expanze souvisí velmi těsně s makroekonomickým růstem. Míra 

inflace ovliv uje ceny výrobních faktorů, poptávku i koupěschopnost zákazníků. 

Nelze p ehlédnout i její vliv na ekonomické rozhodování podniků, zejména 

v p ípadech, kdy se jako rozhodující kritérium používá současná hodnota peněz, p íp. 
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diskontovaný peněžní tok. Devizové kurzy, inflace a devalvace mají na podniky 

významný vliv i pokud jde o rizika, která jsou s tím spojena. To se týká zejména 

podniků, které jsou zapojeny do mezinárodního obchodu nebo které pracují 

s devizovým úvěrem. Hospodá ský růst umož uje zvyšování kupní síly obyvatelstva, 

což se projevuje v růstu poptávky. K ekonomickému okolí pat í i odběratelé a 

dodavatelé podniku a finanční instituce (zejména banky).  

 

Ekologické okolí 

Ekologie je faktorem, který musí podniky stále více respektovat. Nečiní-li to ze své vůle, 

nutí je k tomu nejen státní instituce, ale i velmi aktivní občanská sdružení. Ekologie na 

jedné straně vytvá í podnikání adu bariér, protože ekologizace ady technologií 

(dobývání zlata chemickou cestou) i již existujících výrobků (výrobky obsahující azbest a 

freon) p edstavuje pro podniky ekonomickou zátěž. Na druhé straně dává podnikům 

mnoho šancí, nap íklad p i výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů atd. 

 

Technologické okolí 

Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a 

technologického pokroku, který umož uje podniku dosahovat lepších hospodá ských 

výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může ovšem mít i své 

stinné stránky, k nimž pat í někdy negativní vliv na životní prost edí, vznik sociálních 

problémů atd. 

 

Etické okolí 

Etika hraje v životě podniků stále významnější úlohu. V obecné poloze se etika zabývá 

tím, co je a není dobré a jaké postoje by měl člověk, resp. instituce zaujímat, aby jednal 

v souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě 

znamená dodržování etických principů mj. poskytování pravdivých informací, korektní 

hospodá ské soutěžení a propagační kampaně, poskytování dobrých služeb zákazníkům 

atd. 
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Významnou p edstavu o tom, co je a co není dobré, vytvá ejí média a ve ejné míněni. 

Tam by se měla rodit p edstava o tom, kdo je nositelem etických principů a kdo je 

systematicky porušuje. 

Etické cítění je podmíněno historicky a geograficky. To, co se považuje za neetické až 

trestné v USA (nap . využívání „imide“ informací k vlastnímu prospěchu), bylo 

tolerována u nás. Ve ejnost je – i pod vlivem médií – ochotna tolerovat obchodní aktivity 

politiků a jejich rodin, což se nap íklad v sousedním Německu považuje za nep ípustné. 

Pokud je v dané společnosti vyvinuto etické myšlení, může účinně p eklenovat 

mezery nebo nekonzistence v právním ádu. Etické myšlení je p ímoča ejší a jasnější 

než mluva paragrafů. Nevzniká ovšem spontánně ze dne na den a v našich podmínkách je 

ho nutno systematicky kultivovat. 

 

Kulturně historické okolí 

Kulturně historické okolí se vytvá í po mnoho let, dokonce staletí. Celková vzdělanostní 

a kulturní úrove  obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, p echodu ke 

složitějším technologiím a technického pokroku. Právě v kulturním zázemí je jedna 

z našich největších nadějí do budoucna. 

 

Uvedená klasifikace prvků okolí je značným zjednodušením skutečnosti. Jednotlivá 

„okolí“ nepůsobí vedle sebe, ale vzájemně se prolínají a ovlivňují. Také míra jejich 

vlivu se může p ípad od p ípadu lišit. Velmi mnoho záleží na druhu, charakteru a rozsahu 

podnikání. Jinak posuzuje „své“ okolí švec, jinak velkovýrobce obuvi, vyvážející do 

mnoha zemí. 

To vše je navíc komplikováno tím, že některé prvky okolí jsou velmi stabilní a vázané na 

určitý region nebo skupinu lidí, zatímco jiné mají tendenci se internacionalizovat a 

globalizovat. Tak nap íklad potraviná ské firmy musí respektovat staleté spot ební 

zvyklosti velkých náboženských komunit. V adě komodit se naopak geografické a 

národní hranice stírají. P ipome me nap íklad značnou uniformitu v oblékání mládeže, 

prost edků trávení volného času, reprodukční techniky a podobně. Jde o proces 
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globalizace, který znamená st etávání a průnik trhů i kultur, které byly až dosud vzdáleny 

na tisíce kilometrů a stovky vývojových let. 

Každý podnikatel musí velmi odpovědně zvažovat, co je pro něj v daném konkrétním 

p ípadě okolí a jaké konkrétní důsledky to pro něj může mít. Není náhodou, že strategická 

analýza začíná právě u okolí. (1) 

 

2.3 Podnikatelský plán (Business Plan) 

Tato podkapitola nás blíže seznámí s podnikatelským plánem, jeho obsahem a stručným 

výkladem. 

Pod pojmem podnikatelský plán se rozumí dlouhodobá strategie podnikání, ze které 

podnikatel p i svých činnostech vychází a s níž by mělo být jeho podnikání v naprostém 

souladu. (13) 

Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává p edstavy 

podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích, je 

podnikatelský plán¸ často označovaný anglickým termínem „business plan“, někdy též 

podnikatelský záměr či podnikatelský projekt. 

Podnikatelský plán je výrazem podnikatelské strategické volby. Definuje a kvantifikuje 

podnikatelské cíle a prost edky k jejich dosažení, p edstavuje implementaci strategie. 

Podnikatelský plán je taktickým plánem činnosti a současně prost edkem získávání 

pot ebného kapitálu. Z toho vyplývají dvě základní úlohy podnikatelského plánu, a to úloha 

externí, kdy podnikatelský plán vystupuje jako nástroj komunikace s vnějším prost edím, 

p edevším potenciálními investory či vě iteli, resp. bankami, a úloha interní, kdy plní úlohu 

nástroje plánování, resp. ízení podniku. 

Podnikatelský plán se stává i formou komunikace s okolím, která za úkol p esvědčit o 

p ednostech podílnictví na podniku, resp. o poskytnutí úvěru, ukázat, co je na dané 

podnikatelské aktivitě zajímavého. Potenciální zájemci v plánech najdou informace, které jim 

umožní odhad očekávaného úspěchu, resp. výnosu a sním spojených rizik. V podstatě 

podnikatelský plán p edstavuje formu, jak prodat své podnikání“, p esvědčit zainteresované, 

resp. potenciálně zainteresované okolí, že podnik p ichází se „správnými“ výrobky a 
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službami, které jsou lepší než konkurenční a jejichž realizace na trhu bude p inášet zisk 

zhodnocující vložený kapitál. 

V rámci podniku slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj pro stanovení a koordinaci 

podnikových aktivit, jako je výroba prodej, výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, 

zásobování materiálem, energetickými zdroji a lidskými zdroji, finanční činnost a organizace 

a ízení podniku. Jednotlivé části plánu p edstavují věcné komponenty podnikového 

plánování, vyplývající z funkční struktury plánování, zpracované ve specializovaných 

podnikových útvarech. Nezbytným p edpokladem kvalitního plánu je vzájemná sladěnost 

jednotlivých dílčích plánů. 

Konkrétním východiskem podnikatelského plánu je p edstava o výši zisku či mí e zhodnocení 

vloženého kapitálu. Významnou součástí podnikatelského plánu je proto finanční plán, na 

jehož základě potenciální vě itelé zkoumají schopnost podniku splácet úvěry a hradit úroky a 

možnosti získání záruk na své úvěry. 

 

2.3.1. Obsah podnikatelského plánu 

Obsah plánu a jeho rozsah je ovlivněn rozdílností podniků, danou jejich vývojovou výrobní a 

odbytovou strukturou, velikostí atp.; i p es tyto rozdíly lze za obvyklou následující strukturu 

podnikatelského plánu: 

A. Shrnutí a základní východiska 

 název podniku, jeho historie, závažné informace o činnosti od jeho založení,  

 poslání podniku a základní cíle, kterých má být s ohledem na poslání dosaženo, 

 základní charakteristika výrobků, které jsou p edmětem výrobního programu, 

 stručná charakteristika finanční situace podniku. 

Tato úvodní část plánu je dána externí úlohou. Jejím úkolem je podat p esvědčivý obraz 

poslání podniku, jeho cílů a strategie, a to vše s maximální stručností a výstižností. 

B. Popis výrobků, odvětví, trhu, konkurence 

 základní rysy výrobků, jejich konkurenční výhody, vývoj nových výrobků, stádium 

životního cyklu výrobků, možnosti zastarání výrobků, unikátnost výrobků, 

charakteristika výrobního programu, 
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 charakteristika současného a p edevším p edpokládaného vývoje odvětví, jeho 

atraktivnost, velikost a trendy vývoje trhu, očekávaný tržní podíl, 

 odhad vývoje konkurence, který p edpokládá znát hlavní konkurenty, jejich tržní 

podíl, objem prodeje, výrobní kapacity, efektivnost, vývojové trendy a srovnávání 

konkurenčních výrobků. 

Všechny ostatní části plánu se odvíjí od odhadu prodeje, na který je zamě ena tato část. 

Projektový prodej je založen na průzkumu a analýzách trhu. 

 

C. Plán marketingu 

Vyplývá z marketingové strategie a zahrnuje plán vývoje cen, prodejní politiky, distribuce 

atp. Plánování vývoje cen je nutno vzhledem k nesmírně širokým souvislostem, které tato 

oblast má, věnovat významnou pozornost. Dopady cenové politiky ovliv ují rentabilitu 

podniku, konkurenceschopnost, velikost tržního podílu atp. 

 

D. Plán výzkumu a vývoje, plán výroby 

Plán výzkumu a vývoje vyplývá z péče podniku o inovace. Na něj navazuje plán výroby, 

který je zamě en na technologií výroby, rozsah a využití výrobních kapacit, lokalizaci výroby. 

Současně zahrnuje zásobovací činnost, orientovanou na optimální výši a strukturu zásob, 

kritéria výběru dodavatelů, smlouvy s dodavateli, ceny a skladové hospodá ství. 

 

E. Finanční plán 

Finanční plán p edstavuje významnou součást podnikatelského plánu a je základem pro 

hodnocení podnikatelských p íležitostí. Ve finanční oblasti se odráží úrove  každé jednotlivé 

činnosti podniku. Finanční plán zahrnuje plánování celkové pot ebné výše kapitálu a jeho 

struktury s ohledem na jeho cenu a riziko, dále plánování struktury podnikového majetku, 

podíl stálého a oběžného majetku, rozhodování o investicích, plánování likvidity. Cílem 

finančního plánu je ukázat, jak se bude vyvíjet finanční situace podniku. (1) 
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2.4 Analýzy prost edí - tržní analýzy 

Každý podnikatel by určitě rád nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespo  podíval na svou 

firmu nezaujatým, objektivním pohledem. K tomu může skvěle posloužit právě SWOT 

analýza. 

 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi p ehledně identifikovat silné a slabé stránky 

podniku (interní záležitosti) ve vztahu k p íležitostem a hrozbám, jejichž původcem je 

vnější prost edí. 

Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses 

(slabé stránky), opportunities (p íležitosti) a threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti 

zájmu. 

Díky SWOT analýze lze komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problematické oblasti 

či nové možnosti pro rozvoj firmy. SWOT analýza by měla být součástí strategického ízení 

firmy a proto by se měla vykonávat a její výstupy zohled ovat p i každém dalším plánování 

strategie podniku. 

 

Analýza SWOT je vlastně analýzou vnit ního a vnějšího prost edí. 

Vnit ní prost edí 

Vnit ní prost edí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v p ímé kompetenci firmy a je 

tedy možné je – a rozdíl od p íležitostí a hrozeb, jejich původcem je vnější prost edí firmy – 

poměrně snadno změnit. 

P i vnit ní analýze je t eba se zamě it na  

 pozici na trhu, 

 personální vybavení, 

 existenci informačního systému, 

 technickou a technologickou úrove , 

 financování podniku, 

 oblast marketingu (všechna 4P), 
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 vztah se zákazníky, 

 dodavatele aj. 

 

Vnější prost edí 

Druhou rovinou je analýza vnějšího prost edí podniku. Faktory vnějšího prost edí podniku 

leží mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy vnějšího prost edí podniku je určení možných 

p íležitostí pro rozvoj firmy a zárove  identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy 

mohly znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. P íležitosti i hrozby se 

mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen důkladná znalost 

vnějšího prost edí podniku umož uje rozvoj firmy. 

 

Hrozby a p íležitosti nelze samy o sobě minimalizovat, respektive maximalizovat, je možné 

pouze snížit nebo zvýšit jejich vliv na podnik. 

P i vnější analýze je t eba se zamě it na 

 společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům, 

 vlivy demografické, 

 kulturní faktory, 

 technické a technologické prost edí, 

 ekonomické faktory, 

 politické a legislativní vlivy, 

 potenciální konkurenci. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Obrázek č.1 Vzhled SWOT analýzy 

 

Zdroj: http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/swot 

 

Sestrojení podobné tabulky silných a slabých stránek na stránce jedné, a p íležitostí a hrozeb 

na straně druhé je však jen počáteční fází. Cílem by mělo být pomocí tohoto schématu 

propojit všechny 4 kvadranty a formulovat strategické kroky, které p ispějí k lepší pozici 

firmy na trhu. (3) 

 

2.4.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza p edstavuje komplexní pohled na prost edí státu, regionu, kraje či obce, které 

není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se 

věnuje zejména otázkám, jak se toto prost edí bude či může do budoucna vyvíjet, jaké změny 

v okolí můžeme p edpokládat. Je založena na zkoumání sociálních, legislativních, 

ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických faktorů. 

SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 

Sociální faktory: 

 demografické charakteristiky 

 makroekonomické charakteristiky trhu práce 

 sociálně-kulturní aspekty 
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 dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost  

 

Legislativní faktory: 

 existence a funkčnost podstatných zákonných norem (obchodní právo, da ové 

zákony..) 

 další faktory jako nap : funkčnost soudu, vymahatelnost práva, autorská práva 

 

Ekonomické faktory: 

 základní hodnocení makroekonomické situace (míra inflace, úroková míra, rozpočtový 

deficit nebo p ebytek, výše HDP, stav směnného kursu…) 

 p ístup k finančním zdrojům (dostupnost a formy úvěru..) 

 da ové faktory ( výše da ových sazeb cla a da ová zatížení..) 

 

Politické faktory: 

 hodnocení politické stability (forma a stabilita vlády, klíčové orgány a ú ady, 

existence a vliv politických osobností..) 

 politicko-ekonomické faktory (postoj vůči privátním a zahraničním investicím, vztah 

ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru..) 

 hodnocení externích vztahů (zahraniční konflikty, regionální nestabilita..) 

 politický vliv různých skupin 

 

Technologické faktory: 

 podpora vlády v oblasti výzkumu 

 výše výdajů na výzkum  

 nové vynálezy a objevy 

 rychlost realizace nových technologií 

 rychlost morálního zastarání 

 nové technologické aktivity 



27 
 

 obecná technologická úrove  (4) 

2.4.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův pětifaktorový model vymezuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita trhu 

podléhá vzájemnému působení základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) 

a výsledkem jejich hromadného působení je ziskový potenciál odvětví. (12) 

Maximální hranice zisku v odvětví a tím i p itažlivost závisí na intenzitě konkurence. Tu 

sleduje Porterova analýza pěti konkurenčních sil. (viz obrázek) Mezi těmito pěti silami 

existují vazby. Pokud dojde ke změně jedné z pěti sil, může to mít vliv na ostatní. 

 

Obrázek č. 2 Porterův model pěti sil 

 

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/porteruv-modelkonkurencnich- 

sil/  

 

Konkurenční síly vytvá ejí následující hrozby: 

Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Atraktivita trhu je nižší, pokud je na něm větší počet silných nebo agresivních konkurentů, 

nebo když dochází k zastavení nebo poklesu tempa růstu prodeje. Pak nemůžeme plně využít 
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výrobních kapacit, fixní náklady jsou vysoké, a pokud jsou výstupní bariéry z odvětví p íliš 

velké, vede to nap . k cenovým válkám. 

Hrozba nově vstupujících firem 

Jsou-li vstupní i výstupní bariéry vysoké, je potenciální zisk rovněž vysoký, ale v p ípadě 

neúspěchu hrozí riziko ekonomicky náročných bariér výstupu. Pokud jsou obojí bariéry nízké, 

firmy mohou snadno do odvětví vstoupit i vystoupit, ale dochází zde zpravidla k nízké 

rentabilitě. Jsou-li vstupní bariéry nízké a výstupní bariéry vysoké, bývá výsledkem 

nevyužívání kapacit a stagnace p íjmů. 

 

Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Substituční výrobky nahrazující produkty omezující ceny a tím i zisky firmy. Musíme proto 

pečlivě sledovat vývojové trendy cen substitučních výrobků. 

 

Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů 

Dodavatelé nás mohou ovliv ovat v podobě cen a objemu dodávek. Jejich vyjednávací síla je 

vysoká v p ípadě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, neexistují substituty, dodávky jsou 

pro nás velmi důležité, nebo je-li změna dodavatelů náročná či omezená. 

 

Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků 

Zákazníci nap . tlačí na snížení cen, vyžadují kvalitnější výrobky, vyvolávají mezi konkurenty 

napětí. Jejich vyjednávací síla je vysoká v p ípadě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, 

existují-li substituční výrobky, pokud pro ně cena od nás odebíraných produktů znamená malé 

procento jejich celkových odběrů a pro nás je významnou položkou celkových tržeb. (7) 

 

 2.5 Zdroje financování 

Zde si p ipomene nejdůležitější zdroje financování, s kterými se podnik běžně setkává. 

Existuje několik hledisek, podle kterých můžeme financování v podniku klasifikovat. 
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Podle pravidelnosti financování rozeznáváme: 

  běžné 

 mimo ádné 

 

Podle původu kapitálu rozlišujeme: 

 vnit ní (interní) financování, ve kterém je zdrojem kapitálu podniková hospodá ská 

činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé rezervní fondy (viz 

samofinancování), prost edky uvolnění rychlejším obratem kapitálu aj., 

 vnější (externí) financování, p i kterém kapitál p ichází z vnějšku, mimo podnik. 

Hlavními zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků, tj. 

financování z vlastních zdrojů, dále financování z cizích zdrojů, jako jsou obligace 

(dlužní úpisy) všech druhů, půjčky (úvěry) všeho druhu. 

 

 

Obrázek č. 3 Zdroje financování 

ze zisku (nerozdělený zisk) 

                                              vnit ní   z dlouhodobých rezerv (rezervní fondy) 

Financování      z odpisů   

                                       

 

                          vnější   akcie 

      podíly 

 

úvěry (bankovní, dodavatelský..) 

      leasing 

      dotace 

      faktoring 

Zdroj: vlastní 
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Nerozdělený zisk 

P edstavuje část zisku po zdanění, která není použita na výplatu dividend či tantiém nebo na 

tvorbu fondů ze zisku. Z to plyne, že je to reziduální položka, závislá na: 

 vytvo eném hospodá ském výsledku běžného období, 

 sazbě daně z p íjmu, 

 výši p ídělu do povinného rezervního fondu, 

 výši p ídělu do jiných podnikových fondů tvo ených ze zisku, 

 výši vyplácených tantiém členům p edstavenstva a dozorčí rady, 

 dividendové politice podniku. 

 

Rezervní fondy 

Jsou součástí vlastního kapitálu podniku. P estavují část zisku podniku, kterou si podnik 

ponechává jako ochranu proti různým rizikům. Pokud je podnik nemusí použít na financování 

p edem určených pot eb, mohou být dočasně použity na financování rozvoje podniku. 

V akciových společnostech se většinou tvo í dva druhy rezervních fondů: 

 povinné 

 dobrovolné. 

Povinné rezervní fondy ze zisku mohou být zákonné, jejichž tvorba je definována zákonem 

za účelem ochrany zájmů akcioná ů a statutární, jejichž povinná tvorba je dána stanovami 

akciové společnosti. 

Dobrovolné rezervní fondy vznikají na základě vlastního rozhodnutí podniku, většinou 

usnesením valné hromady akciové společnosti. Mají p ísně účelové použití, čímž se zmenšuje 

manévrovací prostor finančního ízení.  

 

Odpisy 

Odpisy jsou na jedné straně peněžním vyjád ením opot ebení dlouhodobého majetku 

v podniku za určité období. P edstavují část ceny dlouhodobého majetku. Jsou součástí 
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provozních nákladů podniku, čímž významnou měrou ovliv ují hospodá ský výsledek 

podniku a následně i rentabilitu, jakož i da ový základ pro vyčíslení odvodů daně z p íjmů. 

Na druhé straně jsou významným (často jediným) zdrojem interního financování podniku, 

který se vyznačuje vysokou mírou stability. Hodnotu odpisů získává podnik inkasem tržeb, tj. 

v cenách prodané produkce a jsou tedy součástí peněžních p íjmů. Vedení podniku následně 

rozhoduje, zda je využije na financování provozních pot eb, splátky nebo k financování 

dlouhodobého rozvoje. 

Výši odpisů ovliv ují následující faktory: 

 celková odpisová základna, tj. hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku, 

 zvolená metoda odpisování, 

 odpisová sazba, která je stanovena na základě délky životnosti investičního majetku. 

V souvislosti s odpisy je pot ebné rozlišovat účetní a daňové odpisy. O účetních odpisech 

zahrnovaných do nákladů, o jejich výši a způsobu odpisování (lineární nebo degresivní) 

rozhoduje podnik samostatně na základně svého odpisového plánu. Účetní odpisy by měly 

odpovídat reálnému stupni opot ebení dlouhodobého majetku. 

Daňové odpisy jsou stanoveny pro účely výpočtu daně z p íjmů. Nejsou p edmětem účtování, 

mimoúčetně se o ně upravuje vykazovaný hospodá ský výsledek. V zákoně o dani z p íjmu 

jsou stanovené maximální možné částky odpisů, který jsou da ově uznatelným nákladem. 

Podnik může volit mezi rovnoměrným nebo zrychleným odpisováním dlouhodobého majetku. 

 

Úvěry 

Dlouhodobé úvěry mohou podniky obecně získat ve dvou podobách, a to jako dlouhodobé 

bankovní úvěry a nebo jako dlouhodobé dodavatelské úvěry, které jsou poskytovány 

v podobě dodávek některých druhů fixního majetku. 

Pro bankovní úvěry je typické postupné umo ování dluhu během doby splatnosti (což 

znamená, že nemohou existovat výjimky). Umo ovací plán může být založen zpravidla na 

čtvrtletních nebo pololetních splátkách úvěru a platbách úroků. Splátky mohou mít charakter: 

 anuitních plateb (stejná výše plateb po celou dobu splatnosti s tím, že v rámci anuitní 

platby postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru), 
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 splátek úvěru (úmor úvěru) ve stejné výši s měnící se úrovní úroků, které se 

počítají z klesajícího zůstatku úvěru (celková platba se mění, má klesající trend), 

 jednorázová splátka na konci doby splatnosti v kombinaci s pravidelnými úrokovými 

platbami po celou dobu splatnosti – vyskytuje se výjimečně.(5) 

Dle časového hlediska dělíme úvěry na: 

 krátkodobé úvěry – obvykle se poskytují na dobu jednoho roku 

 střednědobé úvěry – poskytují se na dobu od jednoho roku do pěti let a splácí se 

obvykle pevnými měsíčními splátkami nebo pevnými splátkami základního dluhu a 

úroku. Splátky se provádějí z běžných zisků 

 dlouhodobé úvěry – poskytují se na dobu delší než pět let. Nejběžnější p ípad je 

financování nemovitostí, kde se splácí podle p edem stanoveného schématu po dobu 

mnoha let (11) 

Leasing 

Leasing umož uje používání dlouhodobého majetku bez jeho nákupu, tj. i bez vynakládání 

hotovosti. Nájemce podepisuje smlouvu, kde jsou up esněna uživatelská práva a částky 

placené za užívání. Majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele, který ho také odepisuje. 

Výhody leasingu: 

 nedochází k jednorázovému výdaji hotovosti 

 nedochází ke ztrátám ze zastarávání majetku 

 šet í peníze, protože leasingové splátky lze zahrnout do nákladů (na rozdíl od splátek 

úvěrů), jde o náklady na služby 

Nevýhody leasingu: 

 celkově je dražší, leasingové splátky musí krýt i provoz leasingové společnosti 

 majetek je ve vlastnictví leasingové společnosti, skutečný uživatel má omezená 

vlastnická práva 

v p ípadě finančních problémů leasingové společnosti může být majetek součástí konkurzní 

podstaty, byť již byl témě  splacen. Pronajímatel může jednat o vyrovnání z pozice vě itele. 

Vypovězení smlouvy nájemcem je obvykle doprovázeno finanční sankcí. 
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Základní druhy leasingu: 

 Operativní (provozní), krátkodobý: Životnost majetku delší než období užívání. 

Kromě financování se pronajímatel stará i o údržbu majetku a bere na sebe náklady 

s tímto spojené. Po uplynutí sjednané doby se majetek vrací do rukou pronajímatele. 

 Finanční (kapitálový), dlouhodobý: Trvá delší dobu (nejméně 3 roky) a je 

nevypověditelný. Náklady na servis a údržbu na sebe p ejímá nájemce. Po skončení 

nájemní lhůty (po splacení celého majetku) p echází majetek do vlastnictví nájemce. 

(2) 

 Zpětný leasing (leaseback), p i kterém leasingová společnost nejprve koupí p edmět 

leasingu od původního majitele a následně mu jej pronajme. (1) 

 

Faktoring 

Faktoring je forma financování, která se vypo ádává se zvýšenou pot ebou likvidity a p i 

ochraně úvěrových rizik. Stoupající obrat faktoringu dokládá zvyšující se význam této formy 

financování.  

Faktoring je obchodní vztah financování, v němž financující instituce (faktor) získává 

pohledávky vznikající u jeho kontrahentů z prodeje zboží a nese riziko nedobytnosti těchto 

pohledávek. Prodávající je tímto způsobem postaven do situace, kdy může posečkat svým 

odběratelům s placením, tj. p ijmout platbu „na termín“, aniž by ho toto poskytnutí úvěru 

likviditě zatěžovalo a aniž by musel nést rizika úvěru. Za to platí faktorovi odměnu. 

Vedle p evzetí pohledávek (funkce financující) a p evzetí rizik úvěru (funkce ručení za 

nedobytnost pohledávky) poskytuje financující instituce ještě služby spočívající p edevším ve 

vedení saldokonta odběratelů pro své smluvní partnery, v p evzetí vymáhání dluhů, často 

dokonce vystavování faktur pro smluvní partnery, v inkasní službě u neodstoupených 

pohledávek a ve všeobecném podnikatelském poradenství, které se netýká jen otázek 

financování, ale i otázek investic, výroby, odbytu, reklamy aj. (8) 

Dotace 

Pojem dotace je možno charakterizovat jako nenávratné financování určitého programu, 

projektu nebo činnosti, které je p iznáno uchazeči po splnění p edem stanovených podmínek 

ve výběrovém ízení. Dotace se poskytují z ve ejných rozpočtů, kam pat í státní rozpočet, 
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rozpočty územních samosprávních celků, dále sem pat í dotace ze státních fondů, ale také ze 

zahraničí prost ednictvím Národního fondu nebo z prost edků Evropského společenství a 

z ve ejných rozpočtů cizího státu. Podpora určitého programu, projektu nebo činnosti však 

může být i ve formě dočasného půjčení ve ejných prost edků, a pak se jedná o návratnou 

finanční výpomoc. 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státního rozpočtu v § 3 definuje pojem 

dotace. Dotací se pro účely tohoto zákona rozumí peněžní prost edky státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel. V § 14 se pak uvádějí podrobnosti k poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí. Dotace ze státního rozpočtu nebo návratné finanční 

výpomoci může poskytovat pouze úst ední orgán, státní správy, ú ad práce, Akademie věd 

České republiky a Grantová agentura České republiky.  

 

Charakteristiku dotací můžeme zobecnit takto: 

 dotace je nenávratná forma financování z ve ejných rozpočtů 

 poskytnutí dotace je vázáno na p edem stanovený účel, který musí p íjemce dotace 

splnit 

 poskytnuté prost edky formou dotace se musí k určitému datu vyúčtovat. Pokud 

p íjemce neprokáže splnění účelu anebo je nepoužije v souladu s účelem, musí je 

poskytovateli dotace ve stanoveném termínu vrátit. Pokud tak neučiní, bude 

postihován odvodem za porušení rozpočtové kázně. Obdobně se poskytují návratné 

finanční výpomoci, které jsou bezúročnou půjčkou na stanovený účel. P íjemce je 

povinen půjčené prost edky použít na stanovený účel a ve stanoveném termínu 

prost edky vrátit. I tady hrozí sankce za porušení rozpočtové kázně. (27) 

 

Dotace se evidují na účtech 346 – Dotace ze státního rozpočtu, 347 – Ostatní dotace. Jedná se 

o nenávratně poskytnuté peněžní prost edky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

územně samosprávních celků, státních fondů apod.. 
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Rozlišujeme dva základní druhy dotací: 

 dotace k úhradě nákladů (tj. provozní dotace) – jsou určeny na úhradu provozních 

nákladů (nap íklad dotace na mzdy absolventů škol). Nárok na dotaci se účtuje na 

vrub účtu 34. účtové skupiny, a to jako pohledávka za institucí, která tuto dotaci 

poskytuje. Souvztažný zápis je na účtě 648 – Ostatní provozní výnosy. Je nutné dbát 

na časovou a věcnou souvislost mezi vyúčtováním nákladů a poskytnutím dotací. 

 Dotace na po ízení dlouhodobého majetku (tj. investiční dotace) – snižuje vstupní 

cenu po izované investice. Proto se účtuje ve prospěch účtu 042 – Po ízení 

dlouhodobého hmotného majetku. (10) 

 

2.6  Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice 

V každé firmě jsou pot ebné jiné investice a každému podnikateli se nabízejí jiné možnosti 

s ohledem na odvětví, vyráběný produkt, druh poskytovaných služeb nebo technologie, které 

využívá. (2) 

 

2.6.1. Investice  

Investice na nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, 

které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Z tohoto pojetí vyplývají zárove  

charakteristiky investiční činnosti: 

 dlouhodobý dopad, 

 vysoká kapitálová náročnost, 

 relativní nevratnost rozhodnutí, 

 časový faktor, 

 nejistota a riziko. 

 

Investiční plánování 

Investiční plánování je součástí celkového podnikového plánování. P edmětem investičního 

plánování je: 

 optimalizace investičního rozhodování, 
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 realizace investičních projektů, 

 kontrola investičních projektů. 

Investičnímu plánování je v teorii a praxi věnována náležitá pozornost, neboť investiční 

rozhodování jsou zpravidla spojena s: 

 významným objemem investovaného kapitálu, 

 dlouhodobou vázaností kapitálu a 

 značným vlivem na jiné oblasti podniku. 

 

Není-li p i investičním plánování p ihlédnuto k následkům, které může mít investiční akce 

v budoucnosti na výrobu, odbyt a financování, potom je riziko chybné investice velmi vysoké. 

O chybné investici se hovo í v tom p ípadě, jestliže skutečná návratnosti kapitálu zůstává tak 

výrazně za původním očekáváním, že investor dodatečně uvažuje o derealizaci alternativy, 

tzn. výhodnější by bylo neinvestovat. (8) 

 

Rozhodování o investicích 

Vzhledem k výše uvedeným dopadům investiční činnosti na budoucí chod podniku je pot eba 

investiční činnost plánovat. Základním nástrojem je investiční plán, vycházející ze 

strategického podnikatelského plánu. Konkretizací investičního plánu jsou pak jednotlivé 

investiční projekty. Samotné rozhodování spočívá ve výběru p ípustných projektů a 

rozhodnutí o jejich realizaci. K tomuto rozhodnutí se vypracovává podrobná technicko-

ekonomická studie (feasibility study), která posuzuje investiční projekt z věcného (technická a 

výrobní stránka investice) a ekonomického (posouzení ekonomické efektivnosti a způsobu 

financování) hlediska. (3) 

Z hlediska účetnictví je možné investice rozdělit podle druhu majetku, který je nově po ízen, 

na investice: 

 hmotné 

 nehmotné 

 finanční  
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Mnohem zajímavější je zamyslet se nad investicemi z hlediska p ínosu, který mají pro další 

rozvoj podniku. 

Nejméně oblíbenou skupinou jsou investice regulatorní, které musí být realizovány, aby 

podnik mohl dále existovat na stávajících trzích se stávajícími produkty. Takové investice 

jsou mnohdy chápány jen jako vynakládání peněz, ačkoli ve skutečnosti lze jejich užitek 

vyčíslit p es ztráty, které by podnik měl, kdyby tyto investice provedeny nebyly. Nutnost 

provést regulatorní investice je většinou závislá na vzniku nového zákona, p edpisu nebo 

normy (bezpečnost práce, ochrana životního prost edí..). 

Druhou skupinou jsou investice obnovovací, kdy je staré za ízení nahrazováno novým 

alespo  tak dobrým, aby bylo schopné stejné produkce ve stejném objemu jako za ízení 

původní. Jde o investice nutné pro dlouhodobou stabilitu podniku. 

T etí skupinou jsou investice rozvojové, které se zamě ují na po izování dalších za ízení nad 

rámec nutné obnovy, jejich záměrem je zajistit další růst firmy. (2) 

 

2.6.2. Finanční kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak investice p ispívá 

k hlavnímu cíli podnikání, tj. k maximalizaci tržní hodnoty podniku. V praxi se stává, že 

rozhodnutí se dočasně ídí jinými než souhrnnými finančními kritérii. Obvykle se to stává 

tehdy, když se podnik se svou investicí chce dostat na nový trh, nebo dává p ednost rychlému 

uplatnění nových technologických inovací, respektuje zákonné technické, ekologické, 

zdravotní, bezpečnostní p edpisy apod. Finanční kritéria hodnocení investičních projektů si 

však zachovávají svou dominantní úlohu i p i vícekriteriálním hodnocení. 

Pro posouzení efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje v teorii i praxi 

finančního managamentu několik metod. Podle toho, zda p íslušné metody p ihlížejí k faktoru 

času, se rozdělují na: 

 statické, 

 dynamické. 

Statické metody nerespektují faktor času, proto jsou vhodné jen pro p edběžné posouzení 

projektů. Použitelné p i respektování uvedených výhrad jsou pro investice s krátkou dobou 

životnosti. 
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Dynamické metody respektují faktor času, který je jedním ze základních principů finančního 

ízení. 

Jiným hlediskem pro t ídění metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

je definování efektů z investice. Efektem z investic mohou být: 

 plánované náklady s investicí spojené, 

 plánovaný zisk z investice, 

 plánovaný peněžní tok (cash flow) z investice. 

V tomto p ípadě se metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

rozdělují na: 

1. Metody využívající nákladová kritéria hodnocení 

2. Metody vycházející ze ziskových kritérií 

3. Metody vycházející z peněžního toku z investic. 

 

1. Metody využívající nákladová kritéria hodnocení 

U těchto metod vystupuje jako efekt investování úspora nákladů (investičních i provozních). 

Protože investiční výdaje a provozní náklady nejsou vzájemně aditivní (nelze je sečíst), 

spojují se do kategorie tzv. ročních průměrných nákladů. Protože náklady (jejich úspory) 

nevyjad ují efektivnost investice úplně (nezohled ují změny zisku dosažené změnou 

produkce), je možné použít nákladová kritéria hodnocení jen tehdy, jedná-li se o investice 

zabezpečující stejný rozsah výkonů (produkce). Pomocí ročních průměrných nákladů lze 

spočítat jen tzv. srovnatelnou efektivnost investičních projektů. Nákladová kritéria se 

používají zejména tehdy, když nemůžeme spolehlivě odhadnout ceny výrobků, p ípadně u 

propočtů různých technických variant projektů, které všechny zajišťují stejný rozsah 

produkce. Pat í sem: 

A) Metoda průměrných ročních nákladů 

B) Metoda diskontovaných nákladů 
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Metoda průměrných ročních nákladů 

Výpočet průměrných ročních nákladů vychází z teorie alternativních nákladů: za roční 

průměrné náklady považujeme úrok z investovaných prost edků zvýšený o roční odpisy 

a ostatní roční provozní náklady. Vzorec výpočtu je následující: 

R= O+i.KV+OsN 

kde:  R - roční průměrné náklady varianty v Kč, 

 O - roční odpisy v Kč, 

 i - úrokový koeficient, vyjad ující požadovanou minimální výnosnost, kterou 

musí investice zajistit (nebo průměrné roční náklady kapitálu ve smyslu nákladů ušlé 

p íležitosti), 

 KV - kapitálový výdaj v Kč, 

 OsN - ostatní roční provozní náklady v Kč (tj, celkové provozní náklady – odpisy). 

Za nejvhodnější investiční variantu je považována varianta s nejnižšími průměrnými ročními 

náklady. 

 

Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů vychází ze stejného principu jako p edešlá metoda.   

Porovnává souhrn všech nákladů spojených s realizací jednotlivých variant projektu za celou 

dobu jeho životnosti. Nejvýhodnější je varianta s nejnižšími diskontovanými náklady, 

kvantifikovanými na základě vztahu: 

Nd= KV + OsNd 

kde: Nd - diskontované náklady investičního projektu v Kč, 

 KV - kapitálové výdaje v Kč, 

 OsNd - diskontované ostatní roční provozní náklady v Kč (tj. celkové náklady – 

odpisy). 
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Pro výpočet diskontovaných nákladů můžeme v p ípadě rovnoměrných provozních nákladů 

použít koeficient zásobitele. Určuje současnou hodnotu anuity, tj. současnou hodnotu všech 

stejných provozních nákladů. Vypočítává se jako p evrácená hodnota umo ovatele, tj. 1/a. 

Diskontované náklady investičního projektu můžeme charakterizovat také jako sumu peněz, 

kterou by firma v okamžiku uvedení do provozu musela dát stranou, aby zajistila po ízení a 

provoz navrhované investice. 

Uvedená metoda je nepoužitelná (resp. až po značných úpravách) pro porovnání dvou variant 

investičního projektu s rozdílnou dobou životnosti. 

 

 

2.Metody vycházející ze ziskových kritérií 

Tyto metody hodnocení efektivnosti investičních projektů považují za efekt investování 

účetní zisk snížený o daň z příjmů, p ičemž opomínají odpisy a p ípadné další peněžní p íjmy 

související s investicí. Jsou to metody jednoduché a tradičně používané. Pat í sem: 

A) Průměrná výnosnost investice (výnosová míra, účetní rentabilita investice) 

B) Doba návratnosti investičního projektu 

Průměrná výnosnost investice 

Průměrná výnosnost investice se vypočítá podle vzorce: 

Zt 
                                                         Vp= 

                                                                       n * Ip 

 

kde: Vp - průměrná výnosnost investiční varianty, 

 Zt - roční zisk (po zdanění) z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč, 

 Ip - průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně v Kč, 
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 n - doba životnosti majetku, 

 t - jednotlivá léta životnosti. 

Za výhodnější považujeme tu investiční variantu, která dosahuje vyšší průměrnou výnosnost. 

Otázkou je však jestli i tato varianta je p ijatelná pro podnik z hlediska jeho cíle, tj. tržní 

hodnoty podniku. Pro posouzení p ijatelnosti se požaduje, aby výnosnost investiční varianty 

byla alespo  taková, jaká je stávající výnosnost firmy jako celku, nebo výnosnost finanční 

investice se stejným stupněm rizika. 

Tato metoda je často kritizována a je označována jako nejméně vhodná, protože: 

 nebere v úvahu faktor času, 

 nebere v úvahu odpisy, p ičemž účetní zisk je možné upravovat nap . i 

odpisovou politikou 

 

 

Doba návratnosti investičního projektu 

Výpočtem získaná hodnota vyjad uje čas (počet let), za který se kapitálové výdaje spojené 

s variantou investičního projektu splatí ze zisku po zdanění. Výpočet je podle vzorce: 

                KV 

DN =  

                        Zt 

 

 

kde: DN - doba návratnosti v letech, 

 Zr - průměrný roční zisk z investice v Kč. 

Ukazatel doby návratnosti je značně rozší ený pro svoji jednoduchost. Pro odstranění 

nedostatku tohoto ukazatele můžeme za p íjem z investice považovat i odpisy a nepočítat 

s průměrnými hodnotami, ale s hodnotami plánovanými v jednotlivých letech. Potom 

můžeme dobu návratnosti počítat pomocí kumulativního součtu p edpokládaných p íjmů za 

jednotlivá léta očekávané životnosti investice podle vztahu: 
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Návratnost je dána tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí uvedená rovnost. 

Vzorec výpočtu v tomto tvaru ještě po ád nezohled uje časovou hodnotu peněz. Tento 

nedostatek můžeme odstranit, pokud budeme ve výpočtu v jednotlivých letech používat 

diskontovaný cash flow. 

Ukazatel doby návratnosti má i další nedostatky. Jde zejména o to, že nebere v úvahu p íjmy 

z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti až do konce životnosti. Kromě 

toho, tato metoda neposkytuje informace o možné výnosnosti investičního projektu a 

p íspěvku daného projektu k tržní hodnotě společnosti. P esto se hodně používá avšak tento 

ukazatel lze doporučit jenom jako dopl kový p i posuzování ekonomické efektivnosti 

investičních projektů. 

 

3.Metody vycházející z peněžního toku 

Do této skupiny metod pat í t i základní ukazatele: 

 čistá současná hodnota (Net Present Value), 

 index rentability (Profitability Index), 

 vnit ní výnosové procento (Internal Rate of Return). 

Metody vycházející z peněžního toku z investic jsou podle finanční teorie považovány za 

nejvhodnější. Je tomu tak proto, že se v nich zohled ují všechny p íjmy a výdaje související 

s investicí. Tyto metody vycházejí z výpočtu čisté současné hodnoty. 

 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

Čistá současná hodnota je chápána jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními p íjmy 

z investice a kapitálovými výdaji, které mohou být taky diskontované v p ípadě, že se 

investiční výstavba realizuje několik let. ČSH se vypočítá na základě vztahu: 

 

ČSH =     – KV 
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resp. 

 

ČSH = 
CF

 

 

kde:  ČSH - čistá současná hodnota v Kč, 

 Pt - p íjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč, 

 KV - kapitálový výdaj v Kč (pokud je rozložený v čase, je pot ebné diskontovat 

výdaje k okamžiku zahájení výstavby, což zohled uje druhá varianta vzorce), 

 N - doba životnosti investice, 

 t - jednotlivé roky životnosti investice, 

 i - diskontní sazba investičního projektu, 

 CFt - cash flow z investice v jednotlivých letech v Kč (zahrnuje p íjmy i výdaje 

z investice). 

Ukazatel čisté současné hodnoty investice vyjad uje efekt, který získáme nad rámec naší 

požadované výnosnosti. Z hlediska teorie podniku se jedná o hodnotu, která zvyšuje tržní 

hodnotu podniku. Z toho plyne i poručení pro rozhodování o p ijatelnosti resp. zamítnutí 

investičního projektu. 

 

ČSH > 0 Jestliže platí ČSH > 0, je investiční projekt pro podnik p ijatelný, zaručuje 

požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku o částku ČSH. 

 

ČSH < 0 Jestliže platí ČSH < 0 je investiční projekt pro podnik nep ijatelný, protože 

nezajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho p ijetí by snižovalo tržní hodnotu podniku. 
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ČSH = 0 Jestliže ČSH = 0, je investiční projekt p ijatelný, protože zaručuje 

požadovanou míru výnosnosti, nezvyšuje však tržní hodnotu podniku. 

 

Index rentability (Profitability Index) 

Poměrovým ukazatelem efektivnosti investičního projektu je tzv. index rentability, který 

p edstavuje poměr očekávaných diskontovaných peněžních p íjmů z investice k počátečním 

kapitálovým výdajům. Investici je možné p ijmout jen tehdy, když je uvedený podíl vyšší než 

jedna.  

Index rentability (PI) se vypočítá podle vztahu: 

            
P

 

PI =  

                  KV 

 

 

Index rentability se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů 

tehdy, když se má rozhodovat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou 

omezeny, tzn. není možné p ijmout všechny projekty, i když mají kladné ČSH. P ijmout se 

mohou jen ty projekty, které zabezpečují nejvyšší zhodnocení na jednotku investovaných 

prost edků. V p ípadě, že existují ještě další omezení pro výběr projektů, je vhodné použít 

modely lineárního programování. 

 

 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

Na principu výpočtu čisté současné hodnoty je založena i kvantifikace vnit ního výnosového 

procenta (vnit ní míry výnosnosti diskontovaného peněžního toku). Je to výnosová míra 

projektu vyjád ená v procentech, p i které se současná hodnota očekávaných peněžních 

p ínjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investici vynaložených. 

Je to tedy taková výnosová míra projektu, p i níž se čistá současná hodnota rovná nule, tj.: 
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P    –  KV = 0 

Jeho hodnota se určuje iterativním postupem (postupným dosazováním) nebo na základě 

jednoduché lineární interpolace. K výpočtu vnit ního výnosového procenta můžeme použít 

vzorec: 

 

VVP =  in + 
Č

Č Č   *( iv – in) 

 

kde:  VVP, IRR - vnit ní výnosové procento 

 iv  - vyšší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti) 

 in  - nižší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti) 

ČSHv   - čistá současná hodnota p i vyšší diskontní mí e (záporná) 

ČSHn   - čistá současná hodnota p i nižší diskontní mí e (kladná). 

 

P ínos investice se p i použití VVP vyjad uje relativně (v %). Podle VVP jsou za p ijatelné 

investiční projekty považovány ty, které dosahují vyšší výnos než je požadovaná minimální 

výnosnost investice, tzn. po kvantifikaci VVP  musí dojít k porovnání s požadovanou mírou 

výnosnosti. P i srovnání různých variant investičního projektu platí, že výhodnější je ta 

varianta, která vykazuje vyšší hodnotu VVP. (4) 

 

 2.7 ízení rizik 

V poslední podkapitole se zamě uji na definici rizika, jeho analýzu a ízení rizika, které 

považuji za důležité i když na něj v praxi nebývá kladen takový důraz. 

 



46 
 

2.7.1 Pojem riziko a jeho členění 

V nejširším slova smyslu riziko znamená „vystavení nep íznivým okolnostem“. Neexistuje 

jedna, obecně uznávaná, definice rizika, pojem riziko je definován různě: 

1. pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 

2. variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 

3. odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 

4. pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišného od výsledku očekávaného, 

5. situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti, 

6. nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), 

7. nebezpečí chybného rozhodnutí 

8. možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko), 

9. neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko), 

10. st ední hodnota ztrátové funkce, 

11. možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

V ekonomii je pojem riziko užíván v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých 

skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků, obecně lze 

samoz ejmě konstatovat, že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické. Existují i jiné druhy 

rizik, nap .: 

 politická a teritoriální, 

 ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, nap . tržní, inflační, 

kursovní, úvěrové, obchodní, platební apod., 

 bezpečnostní 

 právní a spojená s odpovědností za škodu, 

 p edvídatelná a nep edvídatelná, 

 specifická – nap . pojišťovací, manažerská, finančního trhu, odbytová, inovací 

apod. 

Podnikatelské riziko je t eba hodnotit ze dvou stránek, a to z : 

a) pozitivní stránky – naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěchu, 

b) negativní stránky – nebezpečí horších hospodá ských výsledků. 
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2.7.2 Analýza rizik 

Prvním krokem v procesu snižování rizik je p irozeně jejich analýza. Analýza rizik je obvykle 

chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na 

aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činností je ízení rizik 

(management rizik). 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 

1. identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní 

2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 

subjektu, 

3. identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit 

negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení 

hrozeb, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 

Kvalitní ešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní 

analýze rizik, která je základním vstupem pro ízení rizik. 

 

2.7.3. ízení rizik 

Pokud se chceme vypo ádat z problémem rizika v reálném firemním prost edí musíme se 

naučit ve své manažerské praxi s rizikem ve firmě žít, což znamená že musíme umět 

riziko ídit. 

Management rizik ( ízení rizik) je komplexní proces zajištění, kontroly, eliminace a 

minimalizace nejistých událostí, které mohou ovlivnit subjekt. 

Kromě analýzy rizik zpravidla ízení rizik zahrnuje: 

1. výběr protiopat ení, 

2. analýzu nákladů/p ínosů, 

3. implementaci protiopat ení, 

4. testování (komplexní prově ování) protiopat ení. 
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Schopnost včas rozpoznat a účinně ídit rizika se stává nedílnou součástí strategického ízení 

zejména podnikatelských subjektů. Subjekty, které si včas neuvědomí rozsah a sílu dopadu 

souvisejících rizik a nevytvo í si účinný mechanismus jejich ízení, hazardují se svojí 

stabilitou, snižují zájem a důvěru investorů (sponzorů, ve ejnosti) a tím zvyšují náklady na 

financování subjektu. 

Opravdu účinné ízení (p edevším podnikatelských) rizik může být dosaženo pouze pokud: 

 je jasně definována strategie subjektu vzhledem k jeho hlavním cílům a to včetně 

rizikové strategie, 

 funguje komplexní proces ízení rizik, který je podpo en vhodným informačním 

systémem (resp. systémem pro podporu rozhodování, expertním systémem apod.), 

 management klade na ízení rizik dostatečný důraz a existují osoby odpovědné za 

ízení rizik, 

 fungující interní kultura a schopnost se dále rozvíjet a p izpůsobovat novým výzvám 

rizik. (6) 
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3 Analýza současného stavu 

Tato kapitola poskytuje bližší informace o firmě. Zmi uji se zde o její historii, výrobě a  

kvalitě. Také zde analyzuji firmu pomocí analýz prost edí. Jedná se konkrétně o SWOT 

analýzu, SLEPT analýzu a Porterovu analýzu. 

3.1 Obecné informace o firmě 
Firma byla založena v dubnu roku 1995. Zabývá se montáží konektorů a výrobou kabeláží pro 

spot ební elektroniku, automobilový průmysl a p edevším investiční elektroniku. Dále působí 

v oblasti spojovacích a spínacích prvků a je oficiálním zástupcem firem J.S.T. Mfg. Co., Ltd. 

a Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG na českém trhu. 

 

Historie: 

 1995 – založení společnosti se sídlem a výrobním závodem v Jihlavě. Výroba 

kabelových svazků pro spot ební a průmyslovou elektrotechniku a pro automobilový 

průmysl 

 

 1999 – zahájení výroby ve druhém závodě v Jamném nedaleko Jihlavy 

 

 

 2001 – Certifikace dle ISO 9002: 1994 

 

 2004 – Certifikace dle ISO 9001: 2000 

 

 

 2006 – Certifikace dle ISO/TS 16949:2002 

 

 2010 – Zahájení výstavby nového výrobního a administrativního areálu v jihlavské 

průmyslové zóně II 

 

 

 2011 – p esun veškeré výroby do nového závodu Jihlava, Hruškové Dvory 118 
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Výroba 

Kabelová konfekce 

 Jednotlivé vodiče – automatické zpracování vodičů probíhá na automatech Komax 

a Kodera s automatickou kontrolou výšky krimpu (CFA). Zpracovat lze všechny 

kontakty, pro něž jsou dostupné nástroje.  

 Technologie – díky široké škále strojů, nástrojů a p ípravků lze provádět tyto 

operace: střih: automaticky na krepovacích automatech a na automatech pro 

ezané kontakty (IDC), automaticky na st ihacích a odizolovávacích strojích, 

krimpování: krimpovací automaty a stroje, pneumatické lisy, ruční krimpovací 

nástroje, zhutnění: poloautomaty na bázi odporového svá ení, lisování a 

zpracování řezných kontaktů: automaticky J.S.T., ruční lisy, pneumatické lisy, 

cínování: automaticky p i st ihu na automatech, ručně v cínovacích lázních, 

veškeré používané materiály jsou v souladu se směrnicí ROHS, pájení: zkušení 

zaměstnanci ovládají široké spektrum kabelů, kontaktů a konektorů, veškeré 

používané materiály jsou v souladu se směrnicí ROHS 

 Jednotlivé vodiče – automatické zpracování vodičů probíhá na automatech Komax 

a Kodera s automatickou kontrolou výšky krimpu (CFA). Zpracovat lze všechny 

kontakty, pro něž jsou dostupné nástroje. Vodiče od prů ezu 0,032 mm2 (AWG 

32) lze automaticky pocínovat pop . popisovat. Na ručních, pneumatických a 

elektrických lisech se zpracovávají konektory s eznými kontakty. 

 Ploché kabely – se zpracovávají na několika st íhacích a odizolováních strojích, 

které garantují trvale vysokou kvalitu kabeláží. Ploché vodiče s rastrem 2,00 mm a 

2,50 mm se mohou p i st ihu současně prosekávat. Pro další zpracování je 

k dispozici ada odizolováních a krimpovacích strojů firem J.S.T., ITT Cannon, 

Schleuniger nebo Schäfer. Velmi efektivně probíhá zpracování plochých vodičů 

s rastrem 1,50 mm, 2,00 mm a 2,50 mm na automatech na zpracování konektorů 

s eznými kontakty J.S.T. ad ZR, KR a HR. Na těchto automatech lze rovněž 

zpracovat stíněné ploché vodiče s rastrem 2,00 mm a konektory ady KR firmy 

J.S.T. 

 Kabely, stíněné kabely – zpracovávají se vícežilové, hybridní a stíněné kabely o 

průměru do 30 mm a délkách až 150 m v nejrůznějších provedeních. St ih a 

odpláštění  probíhá automaticky na strojích Schleuniger, Komax a Ulmer. Kabely 

a konektory jsou popisovány na inkjet tiskárně Linx. 
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 Patchkabely – lze produkovat rychlou a kvalitní výrobu menších a st edních sérií 

patchkabelů. K portfoliu pat í stíněné a i nestíněné patchkabely v různých délkách 

a provedeních. 

 Kabelové svazky – dle požadavků odběratelů se kompletně vyrábí i velmi 

komplexní kabelové svazky. P i výrobě se používá bandážování, vyvazování, 

smršťování a další postupy. Jednotlivé vodiče a konektory se mohou popisovat a 

hotové svazky opat ovat etiketami. 

 

 

Kompletace celků 

 Vodiče i kabeláže lze zabudovat p ímo do zákazníkova za ízení. 

 

 

Návrhy kabeláží a konektorů 

 Ve fázi vývoje zákazníkova za ízení můžeme navrhnout kabely a konektory 

s ohledem na maximální spolehlivost i efektivitu výroby 

 

Počet zaměstnanců: 150 

 

Kvalita 

Veškerá výrobní činnost včetně její p ípravy je pod ízena principu zajištění nulové 

chybovosti. Princip trvalého zlepšování a stabilní výrobní procesy, podpo ené opat eními 

k p edcházení vzniku chyb a trvalou kontrolou procesů, jsou základem kvalitní výroby. 

Hodnocení spokojenosti od odběratelů a výsledky zákaznických auditů dokládají vysokou 

úrove  interních procesů. 

V závislosti na požadavcích zákazníků a dle výsledků interních analýz jsou hotové 

kabeláže elektricky a vizuelně testovány. (17) 
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Obrázek č. 4 Odbyt podle odvětví 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Obrázek č. 5 Odbyt podle zemí 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

60%

40%

Odbyt dle odvětví

Automobilový průmysl

Průmyslová 
elektrotechnika

52%

24%

16%

5% 3%

Odbyt dle zemí

Česká republika

Švýcarsko

Německo

Rakousko

Ostatní



53 
 

3.2 SWOT analýza 

Aby mohla firma efektivně zhodnotit svoji výkonnost a perspektivu v budoucnosti, 

využije SWOT analýzy, která jí pomáhá analyzovat silné, slabé stránky podniku a 

p íležitost a hrozby podniku. P ičemž silné a slabé stránky vycházejí z interního prost edí 

firmy a p íležitosti a hrozby z prost edí externího. 

 

Silné stránky: 

 know-how v oblasti výroby 

 odborné znalosti a zkušenosti pracovníků  

 lepší využití výrobní kapacity 

 rychlá adaptace na tržní poptávku 

 pružnost, učenlivost personálu 

 

Slabé stránky: 

 vysoká závislost na zákaznících 

 konkurence v oboru 

 náročný servis a údržba 

 

P íležitosti: 

 větší uspokojení pot eb zákazníků 

 rozší ení pracovních pozic 

 finanční podpora v podnikání 

 rozvoj obchodních vztahů 

 získání zakázek a nových zákazníků 

 reakce konkurence 

 

Hrozby: 

 finanční krize  
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 reakce konkurence 

 výkyvy poptávky v automobilovém průmyslu 

 

 

3.3  SLEPT analýza 

Další z možností jak účinně zmapovat budoucí vývoj podniku a jeho okolí je SLEPT analýza. 

Hodnotí p ípadné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí a to sociálního, 

právního a legislativního, ekonomického, politického a technologického prost edí. 

 

Sociální faktory 

Projekt je zamě en na rozší ení strojního za ízení v podniku, který má 150 zaměstnanců. 

Nákup nového stroje bude nutně vyžadovat nové pracovní síly. Jedná se nejméně o dva nové 

pracovníky, neboť provoz v podniku je dvousměnný. S po ízením stroje souvisí i jeho údržba 

a p ípadné opravy. Bude tedy nutné proškolení servisních pracovníků. 

 

Právní a legislativní faktory 

Právní a legislativní prost edí se neustále mění, proto je v p edmětu zájmu podnikatele, aby 

tyto změny sledoval a ídil se jimi. Legislativa zasahuje nejen do samotného podnikání, ale i 

do činností a postupů, které podnikání ovliv ují. Podnik by se měl ídit minimálně těmito 

legislativními zákony a normami: 

→ Obchodní zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

→ Občanský zákon 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

→ Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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→ Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

→ Da ové zákony 

Zákon č. 280/2009 Sb. da ový ád 

 

Ekonomický faktor 

Na podnik působí celková hospodá ská situace země. V rozboru se pokusím zachytit 

alespo  část makroekonomického dění za poslední roky. 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková 

peněžní hodnota statků a služeb vytvo ená za dané období (obvykle jeden kalendá ní rok) 

na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro 

určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonnosti 

ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu). 

Hrubý domácí produkt p edstavuje souhrn hodnot p idaných zpracováním ve všech 

odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. 

včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou 

realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U 

netržních služeb je p idaná hodnota vyjád ena jako souhrn náhrad zaměstnancům a 

spot eby fixního kapitálu. (14) 
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Tabulka č.1: Hrubý domácí produkt 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP mld.Kč, b.c. 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 759,0 3 799,5 3 841,4 

HDP na 1 obyvatele Kč/obyv.,b.c. 326 553 354 808 368 986 358 288 361 268 365 961

Zdroj: ČSÚ 

 

Tempo růstu HDP ovlivnil pokrizový vývoj, kdy v roce 2009 došlo k poklesu české 

ekonomiky. P edchozí a následující roky se výkonnost ekonomiky zvyšovala oproti 

minulému roku. Růst ekonomiky byl tedy relativně stabilní bez výrazných výkyvů. 

 

Inflace 

Mírou inflace je procentní p írůstek indexů spot ebitelských cen.  

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjad ování inflace 

vychází z mě ení čistých cenových změn pomocí indexů spot ebitelských cen. Cenové indexy 

pomě ují úrove  cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou 

srovnávacích obdobích, p ičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým 

reprezentantům ve spot ebním koši p isouzena, odpovídá podílu daného druhu spot eby, který 

zastupují, na celkové spot ebě domácností. (15) 

Tabulka č. 2: Inflace 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace % r./r. průměr 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Zdroj: ČSÚ 

 

Míra inflace vyjád ená p írůstkem průměrného ročního indexu spot ebitelských cen 

vyjad uje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 

12-ti p edchozích měsíců v % 3.3. 

Tato míra inflace je vhodná p i úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se 

v úvahu zejména p i propočtech reálných mezd, důchodů apod.  
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Obrázek č. 6 Inflace v jednotlivých měsících 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Míra inflace vyjád ená p írůstkem indexu spot ebitelských cen ke stejnému měsíci 

p edchozího roku vyjad uje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci p edchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou 

úrove , která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávajíc vždy stejné měsíce.  

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které mě í změnu stavu mezi 

začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se 

v úvahu p i propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod. 

(28) 

Kurz CZK/EUR 

Obrázek č. 7 Vývoj kurzu  

 

Zdroj: kurz eura [cit. 2012-09-12]. Dostupný z  http://zpravy.e15.cz/financni-data/data-

meny/#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=e15_data&utm_content=kurzy 
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Z grafu je z ejmé, že koruna vůči euru v současnosti posiluje a dne 5.10.2012 byla její hladina 

na úrovni 24,91 Kč/EUR. 

 

Politický faktor 

Velmi důležitý faktor pro podnikání tvo í stabilita vlády a politického prost edí. V posledních 

letech se vláda České republiky velmi často mění a v roce 2009 ji byla vyslovena nedůvěra, 

která znamená určité riziko v podnikání a p íliv investorů do země. 

 

Technologický faktor 

Rozvoj vědy, výzkumu a vývoje má pro podnik značnou roli, neboť mu pomáhá dosahovat 

lepších hospodá ských výsledků a zvyšovat tak úrove  podniku nejen hmotnou ale i 

nehmotnou.  Investování do výzkumu a vývoje vždy umož uje být o krok nap ed p ed 

konkurencí. 

 

3.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův model nám určuje rivalitu na trhu. Pokud se nám poda í úspěšně zmapovat 

konkurenční síly v okolí firmy, můžeme odhalit p íležitosti a hrozby pro podnik. 

 

1. Hrozba odvětvové konkurence 

V tomto oboru je silná konkurence. Proto zde důležitou roli hraje kvalita, rychlost, 

spolehlivost, cena, dostupnost a lokalita. Důležité jsou i vybudované dodavatelsko-

odběratelské vztahy. 
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2.  Hrozba nově vstupujících firem 

Na českém trhu již existuje dostatek firem, které jsou svoji výrobou napojeny na 

automobilový průmysl. Proto vstup nových firem do této oblasti nezažívá velký nárůst. 

Tato hrozba není pro firmu ohrožující. 

 

3. Hrozba substitučních produktů 

Hrozba substitučních výrobků zatím nehrozí. 

 

4. Hrozba rostoucí kompetence dodavatelů 

Jelikož někte í dodavatelé jsou zárove  zákazníky firmy, nemělo by dojít k porušení 

těchto vztahů. Důležité je tyto vztahy udržovat a upev ovat. 

 

5. Hrozba rostoucí kompetence zákazníků 

Největší hrozbou pro firmu by byl nespokojený zákazník. Zákazníci jsou p evážně na 

zahraničním trhu, proto není možné, aby firma ztratila některého ze svých zákazníků. 
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4 Návrh podnikatelského záměru 

Praktická část diplomové práce je zamě ena na podnikatelský plán – nákup nového stroje ve 

firmě, která působí na českém trhu. Navrhuji zde možné způsoby jak financovat celou 

investici a zárove  se zamě uji na výběr nejvhodnější varianty financování. Součástí je i 

finanční plán a hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Tato kapitola je ze všech 

nejdelší a také nejdůležitější. Proto zde nechybí propočty a úvahy, které mi napomáhají 

rozhodnout, zda investici p ijmout či nikoliv. Poslední podkapitoly této kapitoly jsou 

zamě eny na rizika projektu a p ínos celé investice pro firmu. 

 

4.1 Nákup stroje Crimpmatic CP 962 

Aby firma mohla dostát ještě lépe požadavkům svých zákazníků, rozhodla se pro nákup 

nového stroje. Nejedná se o stroj úplně nový a pro firmu neznámý, jde o lepší typ, který 

umožní vyrábět sic stejné množství, ale s úsporou jednak prostorovou, jednak provozní. 

 

CRIMPMATIC CP 962 

Obrázek č. 8 Krimpovací stroj 

 

Zdroj: http://www.spl.cz/zarizeni-pro-zpracovani-kabelu/krimpovaci-stroje-a-nastroje/crimpmatic-cp- 
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Jedná se o část kompletu stroje. Nejde o nový stroj, se kterým by firma neměla zkušenosti. 

Nový stroj má nahradit dosud využívaný starší typ stroje. Crimpmatic CP 962 je méně 

prostornější, což povede k úspo e výrobní kapacity. I jeho provoz je poměrně méně hlučný a 

nákladný. Jeho po ízení a zahájení výroby se plánuje na leden roku 2013. 

Technické parametry 

Síla lisu:  20 kN 

Průměr vodiče: 6 mm2 

Zdvih:   41 mm 

Dolní mrtvý bod: 135,78 mm 

Výkon:  0,75 kW 

Napájení:  st ídavý proud 3 x 400 V, 50 Hz 

Úrove  hluku:  < 70 dB, bez nástroje 

Rozměry:  š 220, v 660 mm, h 410 mm 

Hmotnost:  cca 82 kg  

 

Krimpovací lis pro zpracování zakropovaných kontaktů na páskách, s podélným nebo 

p íčným transportem, až do max. průměru vodiče 6 mm2. 

Tyto vysoce výkonné krimpovací lisy se dodávají pro použití na poloautomatech nebo na 

manuálních pracovištích. Lis umož uje racionální výrobu zakropovaných spojů s vysokým 

pracovním výkonem. 

P estože je jeho design kompaktní a prostorově úsporný, jedná se v tomto p ípadě o masivní 

ocelovou konstrukci, která spl uje vysoké požadavky na precizní krimpování spojů. Pohon, 

který je ízen plně elektronicky, nabízí provoz s velmi nízkou hlučností. Pro účely se ízení 

může být lis otočen pomocí ručního kolečka dop edu a dozadu. 

Celý stroj může pracovat po dlouhou dobu bez jakékoliv údržby.Součástí je i dopl kové 

vybavení mechanické odizolovací jednotky (STRIPPER CRIMPER) a nebo systému kontroly 
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nad krepovacím procesem, dále p ídavná za ízení jako osazování těsnících průchodek, 

pneumatický posuv, ezačka s pásky a s držáky a navíječ papírů. 

P ehled p edností tohoto za ízení: 

 Kompaktní a prostorově úsporné ešení konstrukce 

 Nízká hlučnost 

 Nenáročná údržba 

 Elektronicky bržděný motor na st ídavý proud 

 Ruční kolečko pro se izování (20) 

 

Technika krimpování 

Technika nalisování/zamáčknutí konektoru na vodiče se nazývá krimpování. Slovo 

„Crimpen“ pochází z angličtiny a znamená plastické (trvalé) p etvá ení materiálů – deformaci 

ohybem. Technika krimpování slouží ke spojování elektrických vodičů, p ičemž se konektor 

vloží do svorky, která je pak deformována p i vysokém tlaku, čímž dochází k tavení za 

studena. 

Tato technika se používá již p es 50 let. Jako dominantní technika se krimpování prosadilo 

pro výkonové kabely a vysokofrekvenční koaxiální kabely pro p enos signálů. Rovněž tak 

v oblasti optických vodičů nachází krimpování své uplatnění. 

Výsledkem procesu krimpování je trvalá, plastická deformace p edem upraveného materiálu 

krimpovaných kontaktů, p ičemž se jeden nebo více plných vodičů nebo lanko uzav ou a 

současně plasticky p etvá í tak, že se na kontaktních plochách mezi materiálem plného vodiče 

nebo lanka a materiálem krimpovaného kontaktu vznikne plynotěsné a elektricky vysoce 

kvalitní spojení, odolné vůči stárnutí. Pokud jde o obvyklé požadavky na těsnost – těsnost na 

vodu, vzduch, plyn – pak je těsnost na plyny ta nejnáročnější. Těsnost na plyny znamená 

molekulovou těsnost podobně jako je tomu u svaru. Proto se také krimpování často nazývá 

jako svá ení za studena. 

P i krimpování se tvo í vrstvičky oxidu a tím se docílí plynotěsné vysoce kvalitní spojení. Je 

důležité, aby toto spojení bylo plynotěsné, protože chrání kontaktní zónu p ed oxidací a 

korozí způsobenou plyny z okolního prost edí. 
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Nejdůležitějšími důvody, proč je tento systém tak úspěšný, jsou jeho jednoduchost a 

bezpečnost. Lisování za studena je nejoptimálnější technika, která je pro elektrické a 

mechanické požadavky k dispozici. Systém obsahuje, a to od nejmenších až po největší 

průměry, p edem ově enou kombinaci konektorů a nástrojové geometrie v poměru ke 

skutečnému průměru vodiče. 

Obrázek č. 9 Technika krimpování 

 

Zdroj: http://www.smtcentrum.cz/teorie-krimpovani/ 

 

Slovo strip pochází rovněž z angličtiny. Stripovat znamená odizolovat. Tato kombinace 

nástrojů spojuje v sobě odizolovací jednotku a krimpovací nástroj. P ednosti tohoto nástroje 

jsou díky dosažené úspo e jednoho kompletního pracovního kroku natolik vysoké, že by 

používání nástroje typu Stripper-Crimper mělo být co nejvíce rozší eno. Pokud je to možné a 

účelné, používají se i p i hromadné výrobě. (21) 

 

 

4.2 Zdroje financování 

V této fázi se musí firma rozhodnout, z jakých zdrojů profinancuje celou investici. Má 

k dispozici nejen interní, ale i externí zdroje financování. Provede tedy analýzu zdrojů a na 

základně získaných informací zvolí vhodnou variantu financování. 
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Interní zdroje 

Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk je uveden v rozvaze společnosti v položce vlastní kapitál. Jeho aktuální 

výše činní 20 964 000 Kč. Částka je dostatečně vysoká, aby mohla pokrýt veškeré náklady, 

které jsou s investicí do nového stroje spojeny. Avšak podmínkou zůstává, že nerozdělený 

zisk musí být tvo en několik let p ed realizací investice v peněžní formě. Bude tedy lepší 

ponechat tuto částku na větší investiční záměry a nahodilé situace do budoucnosti, s kterými 

firma počítá. 

 

Rezervní fondy 

Financovat investici z rezervních fondů, by bylo možné, jen kdyby firma měla vytvo ený 

dobrovolný fond, neboť zákonný rezervní fond slouží p edevším k úhradě ztráty. Z rozvahy 

vyplývá, že kromě zákonného rezervního fondu/ nedělitelného fondu nemá vytvo eny jiné 

fondy. Financovat investici z rezervního fondu tedy nep ipadá v úvahu. 

 

Externí zdroje 

Úvěr 

Jedna z možných variant financování je profinancovat podnikatelský záměr úvěrem. Na 

základě získaných informací od jednotlivých bank, uvádím t i bankovní instituce, která 

považuji za nejvíce p ijatelné. 

 

V první adě se jedná o úvěr GE Money – Investiční úvěr 

Výhody investičního úvěru 

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých pot eb, p edevším k financování nákupu 

strojů, za ízení a nemovitostí nebo k jejich obnově. 

 získání prost edků na investice do rozvoje podnikání 

 obdržení stabilních prost edků na financování dlouhodobých pot eb 
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 individuální ešení financování v souladu s klientelovou pot ebou 

 

Investiční úvěry jsou určeny: 

 právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikatelům 

 subjektům provádějícím jinou než podnikatelskou činnost, jako jsou města, státní 

orgány, rozpočtové a p íspěvkové organizace, nadace apod. 

Financování je ešeno v souladu s individuálními pot ebami, dle časového hlediska, typu 

zajištění poskytnuté částky a bonity klienta a navíc: 

 je poskytnuto formou úvěrů s individuálním splátkovým kalendá em zpravidla delším 

než 1 rok 

 úroková sazba se stanovuje individuálně 

 výše čerpání vychází z individuálních pot eb 

Půjčku lze sjednat: 

 vyplněním online žádosti a odesláním p es internet 

  po telefonu (22) 

 

Další z možností je úvěr u KB – Profi úvěr 

Profi úvěr je určen: 

 právnické osoby 

 fyzické osoby podnikatele 

 klientům s oprávněním podnikat na území České republiky 

 

Charakterisitika Profi úvěru: 

 krátkodobý (splatnost do jednoho roku) 

 st ednědobý (splatnost do pěti let) 

 dlouhodobý (splatnost do sedmi let) 

Profi úvěr lze použít k financování: 
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 oběžných prost edků (zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do lhůty 

splatnosti) 

 hmotného investičního majetku (kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru; 

výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní 

technika) 

 provozních pot eb (financování nákladů na opravy údržbu) 

Výhody Profi úvěru 

 úvěr speciálně p ipravený pro podnikatele a malé st ední podniky 

 výrazně zkrácený a zjednodušený schvalovací proces 

 možnost operativního financování podnikatelských pot eb 

 možnost sjednání dopl kového „Pojištění schopnosti splácet“ 

Jak získat Profi úvěr? 

 kontaktovat bankovního poradce 

 volat bezplatnou Infolinku KB (23) 

 

Poslední z možností je úvěr Unicredit bank – Business investiční úvěry 

Business investiční úvěry jsou určeny pro podnikatele a menší firmy s ročním obratem do 50 

mil. Kč., s minimální délkou podnikání 1 rok a se sídlem /místem podnikání v České 

republice. 

Účelový splátkový úvěr na financování investičních pot eb firmy souvisejících s p edmětem 

podnikání, tj. nap . nákup strojního za ízení, vybavení administrativních prostor, 

refinancování úvěrů u jiných bank apod. s výjimkou investice do nemovitosti. 

Popis produktu: 

 výše úvěru min. 250 tis. Kč, max. 10 mil.Kč 

 měna úvěru Kč, EUR, USD 

 splatnost úvěru max. 5 let 

 jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 6 měsíců 

 splácení měsíční anuitní / rovnoměrné 

 objem vlastních zdrojů min. 20% z celkové hodnoty investice 
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 zajištění individuálních možností v závislosti na výši úvěru a bonitě 

 

Výhody Business investičních úvěrů: 

 podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma 

 max. výše úvěru až 10 mil. Kč 

 splatnost úvěru až 5 let 

 individuální p ístup k hodnocení rizika včetně zajištění 

 fixní individuálně stanovená úroková sazba 

 osobní banké  samoz ejmostí (24) 

 

Jelikož všechny t i bankovní instituce nabízejí témě  podobné produkty v oblasti úvěrového 

financování, rozhodla jsem pro úvěr u KB, neboť nabízí nejnižší úrokovou sazbu (viz tabulka)  

Banka Splatnost (roky) Úroková sazba (v %) Ručení 

GE Money 7 let 4,1% bez ručení 

KB 5 let 3,2% blankosměnka s avalem 

Unicredit Bank 5 let 3,7% Individuální 

Zdroj: vlastní 

Profi úvěr u KB. Po izovací cena stroje 1 494 000 Kč, životnost za ízení 5 let, úroková sazba 

3,2% p.a. Úvěr je poskytnut na plnou výši po izovací ceny, splátky s pevnými platbami na 

konci roku. Ostatní podmínky pro získání úvěru jsou splněny. 

Tabulka č. 3: Úvěrové splátky 

Rok 

Počáteční stav 

(PS) Splátka Úrok Úmor 

Konečný stav 

(KS) 

1 1 494 000 328 087 47 808 280 279 1 213 721 

2 1 213 721 328 087 38 839 289 248 924 473 

3 924 473 328 087 29 583 298 504 625 969 

4 625 969 328 087 20 031 308 056 317 913 

5 317 913 328 087 10 173 317 913 0 

Celkem: x 1 640 435 146 435 1 494 000 x 
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Zdroj: vlastní 

Protože se rozhodujeme využít pro financování investice úvěr u KB, nabízí nám banka i 

ostatní výhodné produkty k profinancování našeho podnikatelského záměru. Jedním z nich je 

leasing. 

 

Profi Leasing 

Profi leasing je určen  fyzickým i právnickým osobám – podnikatelům 

    klientům s oprávněním podnikat na území České republiky 

    klientům s da ovou povinností na území České republiky. 

 

Charakteristika Profi leasingu:  

 financování investic na po ízení výhradně nových strojů a za ízení nebo jejich celků, 

které bude klient využívat ke svému podnikání 

 zemědělská a lesní technika 

 zdravotnické p ístroje 

 manipulační technika 

 stavební stroje 

 tvá ecí a obráběcí stroje 

 d evoobráběcí stroje 

 polygrafické a tiska ské stroje 

 průmyslové a mě ící stroje. 

 

→ po izovací cena p edmětu leasingu od 350 tis. do 2 mil. Kč bez DPH 

→ doba trvání leasingové smlouvy 36 – 60 měsíců  

→ pevná splátka leasingu po celou dobu trvání leasingové smlouvy (16) 
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Jako poslední možná varianta financování projektu je bankovní produkt opět od Komerční 

banky KB EU point. Jedná se o poradenský servis pro oblast financování projektů s dotacemi 

ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů. 

 

Charakteristika KB EU Point: 

 poradenský servis Komerční banka pro oblast financování projektů s dotacemi ze 

strukturálních fondů EU i jiných zdrojů 

 tým odborníků působí ve všech regionech ČR 

 aktuální a srozumitelné informace o finanční podpo e prost ednictvím dotačních 

programů EU a na míru šitém financování projektů s programem Ponte II. 

 poradenské služby KB EU POINT jsou poskytovány zdarma 

 

KB EU POINT nabízí: 

 zajištění komplexního pokrytí projektového cyklu 

 dotační průzkum 

 osobní konzultace 

 u náročných projektů možnost využít know-how analytického týmu banky 

 zajištění odborné asistence (pomoc s p ípravou projektu, žádostí o dotaci EU, 

udržením dotace EU) 

 pomoc s výběrem poradenské firmy dle typu projektu a dostupnosti strukturálních 

fondů EU zdarma 

 optimální financování projektu – pokrytí fází projektu s Programem Ponte II 

 sladění podmínek úvěru a dotace EU (25) 

O jaké dotace lze žádat? 

Největší p íležitost získat dotace na nákup výrobních technologií poskytuje podnikatelům 

Operační program Podnikání a inovace, konkrétně z programů Operační program Podnikání a 

inovace, konkrétně z programů Rozvoj, Inovace a Potenciál.  
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Na co jsou dotace určeny? 

Z programu Rozvoj je možné financovat nákup strojů a za ízení včetně software zajišťujícího 

jejich funkčnost. Dále jsou financovány i náklady na po ízení patentových licencí 

souvisejících s nákupem strojů a za ízení.  

 

Jak vysoké jsou dotace? 

 Dotace o OPPI se ídí regionální mapou intenzity ve ejné podpory, výše finančních p íspěvků 

tedy závisí na velikosti podniku a místě realizace projektu.  

 

Kdo může žádat o podporu? 

Program Inovace je určen pro malé a st ední podniky, jejichž projekty jsou realizovány mimo 

území hlavního města Prahy.  

 

Základní pravidla p i financování z programu Rozvoj: 

 projekty financované z programu Rozvoj by měly p íznivě ovlivnit podnikání 

realizátorů. Nákup technologií by tedy měl p ispět k nárůstu odbytu a ke zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy na celostátní i mezinárodní úrovni. 

 tyto položky jsou součástí hodnotících kritérií, proto by podnikatelé měli mít kvalitně 

zpracovanou strategii budoucího vývoje firmy, vývoje trhu a p ínosy projektu nejen 

pro realizátora projektu. 

 nap íklad jsou více bodovány projekty, které mají pozitivní vliv na životní prost edí, 

čili se jedná o po ízení bezodpadových a nízkoemisních technologií. Dále je pozitivně 

hodnocen vznik nových pracovních míst v rámci projektu. 

 projekty jsou posuzovány také z finančního hlediska, což znamená, že se hodnotí, zda 

jsou firmy schopny projekt financovat s využitím vlastních zdrojů (včetně úvěrů) a 

reálnost finančních nákladů. 

 součástí hodnocení je také porovnání stávajícího a navrhovaného za ízení. V žádosti je 

tedy nutné uvést, jak významná je modernizace a technologie a jestli je její výběr 

p imě ený p edkládanému projektu.  
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 důležité je také dob e nastavit rozpočet – ten by měl být dostatečně podrobný a mělo 

by z něj být jasné, jaké investice v jednotlivých letech budou provedeny a kam budou 

smě ovat 

 nákup technologií p esahující půl milionu korun musí být realizován prost ednictvím 

výběrového ízení na dodavatele 

 pravidla pro výběr dodavatele jsou vždy součástí konkrétních výzev jednotlivých 

programů a musí se ídit obecnými pravidly, tj. musí být transparentní, 

nediskriminační a dodržovat rovný p ístup 

 podnikatelé nesmějí zapomenout také na to, že i projekty zamě ené na po ízení 

technologií musí spl ovat pravidla povinné publicity. Nakoupené stroje v rámci 

projektu financovaného ze strukturálních fondů tedy musejí být označeny štítkem 

s p íslušnými údaji. Ty bývají specifikovány v p íručkách pro p íjemce z jednotlivých 

programů 

 stejně tak budova, ve které se podpo ené technologie nacházejí, by měla být označenu 

pamětní deskou informující o finanční spoluúčasti Evropské unie na realizovaném 

projektu 

 dotace je vždy proplácena po realizaci projektu či jednotlivých zrealizovaných etapách 

projektu. Je proto nutné si včas spočítat cash-flow, pop ípadě zažádat o bankovní úvěr 

 všechny vyplacené částky musí být p i vyúčtování podloženy jak finančními doklady, 

tak doklady o faktické realizaci aktivity. 

 vždy je lepší mít jasný záměr s jasnou vizí, cíli a pot ebností realizace i bez dotace. Je 

dobré počítat s tím, že p idělení dotace nemusí vždy vyjít. 

 důležité je zamyslet se nad tím, zda ízení projektu a splnění všech „evropských“ 

administrativních kroků je pro podnik únosné a zda žádost bude mít odpovídající 

p ínos (26)   

Po důkladném zvážení všech podkladů týkajících se nabízeného produktu, tuto variantu 

financování zamítám, neboť obsahuje p íliš rizik, které by mohly firmě ublížit. V první adě 

se jedná o administrativní a časovou náročnost. Firma dosud nemá s dotacemi žádnou 

zkušenost, proto si myslím, že by tuto možnost měla využít p i kapitálově náročnější investici 

a dosud se držet osvědčených zdrojů financování. Dále také uvádím skutečnost, že dotace je 

proplácena až po realizaci projektu, tudíž by firma musela hledat jiné zdroje jak realizaci 

projektu uskutečnit.  
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Z uvedených zdrojů financování jako nejlepší pro firmu považuji dva zdroje. Jedná se o 

investiční úvěr Profi úvěr KB a Profi leasing rovněž od KB.  

Podle výše uvedeného rozboru jednotlivých zdrojů financování se bude muset firma 

rozhodnout, zda profinancuje investici leasingem nebo úvěrem. Následující výpočty ji 

napomohou v rozhodování. 

Tabulka č. 4: Splátkový leasingový kalendá  

Rok 

Leasingová 

splátka 

Da ová 

úspora 

Výdaje po 

zdanění 

1. 314 800 62 960 351 964 

2. 314 800 62 960 226 809 

3. 314 800 62 960 226 809 

4. 314 800 62 960 226 809 

5. 314 800 62 960 226 809 

Celkem: 1 574 000 314 800 1 259 200 

Zdroj: vlastní 

 

 

Tabulka č. 5: Výdaje spojené s úvěrovým financováním 

Rok 

Roční 

platba Úrok Odpisy 

Úrok + 

odpis 

Da ová  

úspora 

Výdaje po 

zdanění 

1. 328 087 47 808 298 800 346 608 69 322 258 765 

2. 328 087 38 839 298 800 337 639 67 528 260 559 

3. 328 087 29 583 298 800 328 383 65 677 262 413 

4. 328 087 20 031 298 800 318 831 63 766 264 321 

5. 328 087 10 173 298 800 308 973 61 795 266 292 

Celkem: 1 640 435 146 434 1 494 000 1 640 435 328 088 1 312 350 

Zdroj: vlastní          
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Leasing x úvěr (porovnání obou variant se zohledněním časové hodnoty 

peněz) 

 

Tabulka č. 6: Leasing versus úvěr  

      

Rok Odúročitel

Výdaje na 

leasing 

Diskont. leasing. 

výdaje 

Výdaje na 

úvěr 

Diskont. úvěr. 

výdaje 

1. 0,9690 351 964 341 053 258 765 250 743 

2. 0,9389 226 809 212 951 260 559 244 639 

3. 0,9098 226 809 206 350 262 413 238 743 

4. 0,8816 226 809 199 955 264 321 233 025 

5. 0,8543 226 809 193 763 266 292 227 493 

Celkem: X 1 259 200 1 154 072 1 312 350 1 194 643 

Zdroj: vlastní 

P i porovnání obou variant financování zjistíme, že leasingová forma financování je               

o  40 571 Kč levnější než financování investice úvěrem. 

Za nejvhodnější zdroj financování zvolíme leasingové splátky, s kterými budeme nadále 

počítat. Promítnou se p edevším v celkových nákladech spojených s investicí. 

 

      kde: 

 i …je úroková míra za období (rok), 

 n … je počet období (let) 

Vynásobíme-li odúročitelem budoucí p íjem, dostaneme jeho současnou (diskontovanou) 

hodnotu (částku, kterou by jsme nyní museli uložit na složeně úročený účet, abychom docílili 

stejného efektu. (19) 

 

4.2.1 Odpisy stroje 

Stroj je za azen do 2. odpisové skupiny. Podle vnit ní účetní směrnice budou da ové odpisy 

rovnoměrnné. 
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Účetní odpisy stanovují povinnost odepisovat majetek v měsíci, ve kterém byl za azen do 

užívání. V posledním měsíci vy azení se již neodepisuje. Pro nový majetek firmy platí, že 

bude za azen do 2 odpisové skupiny a bude tedy odepisován po dobu 5-ti let. 

 

Tabulka č. 7: Da ové odpisy 

Majetek 
Období Zůstaková

2013 2014 2014 2015 2016 cena (ZC)

Stroj 164 340 332 415 332 415 332 415 332 415 0 

Zdroj: vlastní 

 

PC  po izovací cena  

 

Tabulkač.8: 

Účetní odpisy      

Majetek 
Období Zůstatková

2013 2014 2015 2016 2017 cena (ZC) 

Stroj 298 800 298 800 298 800 298 800 298 800 0 

Zdroj: vlastní 

 ž  

 

Měsíční odpis   24 900,-  

 

4.3 Finanční plán 

Této kapitole bude firma věnovat největší pozornost, neboť musí stanovit plán p íjmů a 

výdajů, výsledek hospoda ení a zjistit, zda je investiční záměr realizovatelný či nikoli. 
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Plán p íjmů 

P íjmy budou tvo eny počtem prodaných výrobků. Cena za 1ks výrobku je stanovena ve výši 

0,19 Kč/ks. 

Pracnost 1ks výrobku je 5 vte in. Provoz podniku je dvousměnný. (1 směna = 7,5 hodiny) 

1 h = 3 600 vte in 

7,5 h = 27 000 vte in     

(1h = 720ks)    →  5 400 ks/směna 

     →  10 800 ks/den 

     →  2 700 000 ks/rok. 

Kalkulace výrobku je stanovena p epočtem: 

1€ / 1 000 ks  

→ 0,19 Kč / 1 ks 

 

→ 190 Kč / 1 000 ks 

 

→ 7,47 € / 1 000 ks1 (odizolování, krimpování) 

 

→ + 5 €/ 1 000 ks (zhutnění)  

 

Σ 12,47 €/ 1 000 ks  

 

Kalkulace ceny: 

1 h práce 8 € (vč.režií) 

→ 40 vte in 88,88 €/ 1 000 ks 

                                                            
1 Aktuální kurz ČNB k 13.11.2012 činní 25,45 Kč/€.      (18) 

1€ / 1 000ks 
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→ + 12,47 

→ + materiál 300 € 

PC   Σ 401,35 € 

Prodejní cena je ve výši 401,35 €/ 1 000ks. 

 

→  401,35 €….. 1 000ks 

 x €……….. 2 700 000ks 

x = 1 083 645 € 

Roční výnos je ve výši 1 083 645 €.  

1 083 645 € * 25,45 Kč/€  =  27 578 765 Kč. 

 

Tržby 

Vývoj tržeb je lineární, neboť se p edpokládá na základně výborných odběratelských vztahů, 

konstantní prodej výrobků, proto si mohu dovolit predikci na další roky. 

Tabulka č. 9 Tržby 

Název položky 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 

Zdroj: vlastní 

Náklady: 

→ 1 h práce 8€ (vč. režií) 

40 vte in  →  88,88 €/ 1 000ks 

→ materiál  300 € 

Úplné vl. náklady   Σ 388,88 € 

Úplné vlastní náklady činní 388,88 €/ 1 000ks. 
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→ 388,88 €…… 1 000ks 

x € ………...2 700 000ks 

x = 1 049 976 € 

1 049 976 € *25,45Kč/€ = 26 721 889 Kč 

 

Náklady 

Jak můžeme vidět z tabulky (viz níže), vývoj nákladů není konstatní jak tomu bylo u výnosů. 

Je to způsobeno p edevším výdaji spojených s leasingem a odpisy. V prvních letech jsou 

celkové náklady vysoké, v dalších letech dochází k jejich snižování. 

Tabulka č. 10: Celkové náklady 

Název položky 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

Úplné vl. náklady (vč.režií) 26 721 765 26 721 765 26 721 765 26 721 765 26 721 765

Výdaje spojené s leasingem 351 964 226 809 226 809 226 809 226 809 

Odpisy stroje 498 000 498 000 498 000 x x 

Celkové náklady 27 571 729 27 446 574 27 446 574 26 948 574 26 948 574

Tvorba: vlastní 

 

Výsledek hospoda ení 

Výsledek hospoda ení získáme z výsledovky jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Pokud jsou 

výnosy vyšší než náklady jedná se o zisk. V opačném p ípadě o ztrátu. 

Tabulka č. 11: Výsledek hospoda ení 

Název položky 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 

Náklady 27 571 853 27 446 698 27 446 698 26 948 698 26 948 698 

HV p ed zdaněním 6 912 132 067 132 067 630 067 630 067 
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Da  (21%) 1 452 27 734 27 734 132 314 132 314 

Zisk /ztráta 5 460 104 333 104 333 497 753 497 753 

Tvorba: vlastní 

Zisk v prvních t ech letech je poměrně malý, neboť investice si ještě sama na sebe dostatečně 

nevydělává. Po splacení leasingových splátek dojde k navýšení zisku a tím i ke kladnému 

zhodnocení investice. 

 

Cash flow 

Toky hotovosti (cash flow) projektu tvo í jednak veškeré p íjmy, jednak veškeré výdaje, 

které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života, tj. v průběhu výstavby, p i 

vlastním fungování projektu (tj. v období jeho provozu) a p i jeho likvidaci. (9) 

Tabulka č. 12: Cash flow 

Název položky 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

P íjmy celkem 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 27 578 765 

Výdaje celkem 27 571 853 27 446 698 27 446 698 26 948 698 26 948 698 

VH po zdanění 5 460 104 333 104 333 497 753 497 753 

Odpisy 498 000 498 000 498 000 x x 

Po ízení investice -1 494 000 x x x x 

CF -990 540 602 333 602 333 497 753 497 753 

Zdroj: vlastní 

Cash flow v prvním roce je záporné, to je způsobeno jednak vysokými náklady, ale hlavně 

p edevším náklady, které jsou spojené s po ízením investice. V následujících letech dochází 

ke kladnému toku peněz. 
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4.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti investice 

Čistá současná hodnota (ČSH) 

Čistá současná hodnota je ukazatel, který zohled uje pouze budoucí cash flow. íká nám, 

kolik peněz nám za určitou dobu životnosti projektu daný projekt p inese. 

Tabulka č. 13: Čistá současná hodnota 

Název položky 
Rok  

2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní CF -990 540 602 333 602 333 497 753 497 753 

Diskontní sazba 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 

ČSH - 958 896 601 678 602 311 497 752 497 753 

Zdroj: vlastní 

 

ČSH      ,  ,    ,    ,,
   ,    - 1 494 000 = - 253 402 

 

Čistá současná hodnota vyšla záporná. I p esto projekt p ijímáme, neboť pokud bychom  

počítali s dalším rokem navíc (jak můžeme vidět na následujícím výpočtu), byla by hodnota 

kladná. Je proto z ejmé, že projekt nemá smysl realizovat v krátkém časovém horizontu. 

Hodnota diskontní sazby byla zvolena 3,3%, tato hodnota odpovídá roční mí e inflace za rok 

2012. 
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Varianta s delším časovým horizontem 

Tabulka č. 14:  Čistá současná hodnota za delší časové období 

Název položky 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní CF -990 540 602 333 602 333 497 753 497 753 497 753 

Diskontní sazba 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 

ČSH -958 896 601 678 602 311 497 752 497 753 497 753 

Zdroj: vlastní 

ČSH      ,  ,    ,    ,    ,,
   ,   –    494  244 351  

 

V delším časovém horizontu je čistá současná hodnota kladná a projekt je tudíž p ijatelný. 

 

Doba návratnosti 

Ukazatel, který nám udává počet let, za které se peněžní p íjmy z investice vyrovnají 

počátečnímu kapitálovému výdaji na investici. 

DN =    

 

kde: DN - doba návratnosti v letech, 

 Zr - průměrný roční zisk z investice v Kč. 
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Tabulka č. 15: Roční zisky 

Rok Roční zisky 

2013 5 460 

2014 104 333 

2015 104 333 

2016 497 753 

2017 497 753 

Celkem: 1 209 632 

Průměrný zisk 241 926 

Zdroj: vlastní  

 

1 209 632 / 5 = 241 926 Kč 

Doba návratnosti: 1 494 000 / 241 926 = 6,2 roku 

Počáteční výdaj na investici se firmě vrátí za 6, 2 roku. 

Doba návratnosti je kratší, než doba životnosti stroje, proto je projekt p ijatelný. 

 

4.4 Rizika projektu 

Každý projekt je spojený s adou rizik. Proto by jim podnik měl věnovat dostatečnou 

pozornost a snažit se o jejich eliminaci. 

Nejčastější rizika, která mohou nastat p i investici do dlouhodobého majetku: 

 nedostatečná odborná údržba, častá poruchovost 

Důležité je, aby firma měla odborně proškolené technologické pracovníky, pracovníky ve 

výrobě, kte í se strojem dennodenně pracují, dále aby se na stroji prováděly pravidelné 

servisní prohlídky a aby se dbalo skutečnou výrobní kapacitu stroje. 

 krádež, poškození živelnými pohromami (povodně, povětrnostní vlivy a jiné) 

Proti těmto rizikům je vhodné pojištění majetku.  
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 konkurence, ceny konkurenčních výrobků a služeb 

Dalším a zárove  nejčastějším rizikem je konkurence. Jak již bylo zmíněno, firem 

zabývajících se výrobou kabeláží a konektorů pro spot ební elektroniku a automobilový 

průmysl je na českém trhu celá ada.  Proto ceny výrobků a poskytovaných služeb by se měly 

stanovovat, tak aby se p íliš nelišily od těch konkurenčních. To znamená, respektovat určitou 

konkurenční filozofii.  

 vysoké provozní náklady 

Aby nedocházelo k vysokým provozním nákladům, je zapot ebí dostatečně využívat výrobní 

kapacitu stroje, to znamená, aby se na stroji nevyrábělo více než je to možné a zárove , aby 

nedocházelo k výrobě pouze omezeného množství výrobků 

Veškerá rizika budou ve firmě ádně sledovány a průběžně vyhodnocovány. Jejich monitoring 

zajistí pracovníci jakosti.  

Analýzu těchto rizik můžeme graficky znázornit nap íklad takto: 

Obrázek č. 10 Analýza rizik 
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 nízké  st ední  vysoké   

 

Zdroj: vlastní 

Osa x  stupe  rizika 

Osa y  pravděpodobnost rizika v % 

 

Riziko 1  nedostatečná odborná údržba, častá poruchovost 

Riziko 2 krádež, poškození živelnými poruchami 

Riziko 3 konkurence, ceny konkurenčních výrobků a služeb 

Riziko 4 vysoké provozní náklady 

Jak můžeme vidět z obrázku, největší riziko pro firmu p edstavuje riziko č. 3 tedy 

konkurence, ceny konkurenčních výrobků a služeb. Ostatní rizika jsou v p ijatelné mí e a 

nejsou pro podnik nikterak neudržitelná. I tento závěr nám napomůže p i rozhodování o 

investici. 

 

4.5 P ínos pro firmu 

P ínos podnikatelského záměru spat uji p edevším v dlouholeté spolupráci s odběrateli, 

v upevnění vztahů, uspokojením jejich pot eb, rozší ením kvalifikace pracovníků a lepší 

využití výrobní kapacity. V neposlední adě jde také o modernizaci strojního vybavení a tím i 

posílení konkurenceschopnosti firmy.  

Domnívám se, že tento podnikatelský plán poslouží firmě jako vodítko p i rozhodování o 

koupi nového stroje. Neboť jsou zde nastíněny různé varianty financování, jejich propočty a 

následný výběr nejvhodnější varianty. Dále jsou zde důkladně zmapovány analýzy prost edí, 

které poukazují jednak na ekonomickou situaci v zemi, a jednak také na okolní vlivy, které 

podnik ovliv ují. Další výhodu vidím v časové úspo e, kterou tento podnikatelský plán 

p ináší. Je určitě méně časově nákladné pro firmu obdržet již vypracovaný plán, než ho 

sestavovat od začátku. 
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Je ovšem na firmě, zda opravdu využije tento návod nebo se ve finále rozhodne pro jiný 

p ístup. Myslím si však, že její postup nebude nikterak odlišný od postupu, který je zde 

nastíněn. 

5 Závěr 

Diplomová práce podnikatelský záměr – nákup nového stroje, vychází z reálných hodnot, 

tudíž má potenciál stát se skutečným podnikatelským plánem. 

Cílem diplomové práce bylo sestavit podnikatelský záměr – nákup nového stroje, dále 

navrhnout různé varianty financování, vybrat nejvhodnější a posoudit efektivnost dané 

investice.  

Nákup nového stroje bude financován pomocí leasingu, konkrétně Profi leasingu od 

Komerční banky a.s., neboť tento produkt vyšel jako nejvýhodnější. Pro firmu p edstavuje o 

416 608 Kč nižší náklady než kdyby projekt financovala úvěrem. Ostatní varianty, které jsem 

v práci zamýšlela byly spojeny buď s vyššími náklady, nebo obsahovaly p íliš moc rizik na to, 

aby je podnik p ijal. Ekonomická efektivnost investice, počítána pomocí ukazatele ČSH (čistá 

současná hodnota) vyšla zprvu sic záporná, ale i p esto je p ijatelná. Je to způsobeno 

p edevším krátkým časovým obdobím, s kterým je počítáno. Když však p ipočteme alespo  

jedno časové období (tím je myšleno, alespo  1 rok), vyjde hodnota kladná. Proto je investice 

p ijatelná. Je tedy z ejmé, že projekt nemá smysl realizovat v krátkém časovém horizontu. 

Podle ukazatele doby návratnosti vyšlo, že se investice firmě vrátí za 6,2 roku, což je u těchto 

typů investic obvyklé. Navíc tato doba je kratší, než je doba životnosti stroje a tím je projekt 

p ijatelný. Také rizika, která jsou spojena s touto investicí, se nacházejí v p ijatelné hranici. 

Na základě těchto skutečnosti jsem se rozhodla pro realizaci investice a její doporučení firmě.  

V teoretické části jsem blíže popisovala základní pojmy týkající se podniku, jeho okolí, 

tržním analýzám, druhům financování, rizikům a ekonomické efektivnosti investic. 

V praktické části jsem nejd íve provedla rozbor podnikového okolí pomocí tržních analýz. 

Analýzy blíže popisují prost edí, ve kterém se podnik nachází. Podnik by si tak měl lépe 

uvědomit své silné a slabé stránky, využít p íležitostí, počítat s možnými hrozbami a 

s vývojem na trhu. Dále jsem navrhovala možné varianty financování, které byly rozděleny na 

interní a externí zdroje. Z interních zdrojů by p ipadaly v úvahu nerozdělený zisk a rezervní 

fondy. Nerozdělený zisk i p esto, že je dostatečně vysoký, aby z něj mohla být pokryta 
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investice, není vhodným zdrojem k profinancování. Firma zvažuje do budoucna mnohem 

nákladnější investice, proto si nerozdělený zisk ponechá nejen ke krytí neočekávaných 

událostí, ale hlavně na kapitálově náročnější plány. Rezervní fondy měly tu nevýhodu, že v 

 rozvaze kromě zákonného rezervního fondu/ nedělitelného fondu nejsou vytvo eny jiné 

fondy. Financovat investici z rezervního fondu tedy nep ipadá v úvahu. Druhou velkou oblastí 

zdrojů jsou externí zdroje. Zde jsem zvažovala nejprve úvěr od různých bankovních institucí. 

Jednalo se o Investiční úvěr od GE MONEY, Profi úvěr od Komerční banky a.s., a Business 

investiční úvěry od Unicredit bank. Banky nabízely velice podobné produkty, avšak jako 

nejvýhodnější se ukázal být Profi úvěr od Komerční banky a.s., neboť nabídla nejnižší 

úrokovou míru ze všech. Domnívám se, že je to způsobeno dlouholetou spolupráci mezi 

firmou a bankou. P i této p íležitosti nám banka doporučila i další výhodné produkty, které 

stály za promyšlenou. Jednalo se o leasing, konkrétně o Profi leasing od KB. P i porovnání 

leasingu s úvěrem, vyšlo, že lépe bude financovat investici leasingem, neboť tato varianta 

byla o 40 571 Kč levnější, než p i financování úvěrem. Poslední z možností financování byla 

dotace, opět produkt od KB. Tato varianta však obsahovala p íliš moc rizik pro firmu, natož 

aby ji p ijala. Za nejvýhodnější zdroj financování jsem tedy zvolila externí zdroj – leasing, 

Profi leasing od KB.  

Následně jsem sestavila finanční plán obsahujíc náklady a tržby, výsledek hospoda ení a cash 

flow. Na základě získaných podkladů, propočtů a analýz jsem došla k názoru, že projekt je 

pro firmu realizovatelný a zárove  p ijatelný. Myslím, že právě takový projekt jsem pro firmu 

navrhla. Vě ím, že moje snaha bude p ínosem pro firmu p i rozhodování o investici. Jsem si 

zárove  vědoma, že p íprava projektu je ve skutečnosti mnohem náročnější a složitější proces, 

než který ve své práci navrhuji. Neboť bez odborných znalostí a dovedností projektového 

ízení se žádný projekt neobejde, natož aby bylo možné ho realizovat a úspěšně p ijmout. 
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