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ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., vyuţívající 

nalezení podnikatelské příleţitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně 

v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. Předběţný návrh na 

podnikatelský záměr vychází z analýzy současného stavu podniku, jeho okolí, moţností 

a rizik. 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis discusses the business plan for the development of K&M, s.r.o. 

company, which results from finding business opportunities in primary agricultural 

production, particularly in the growing and processing of fast-growing trees. The 

preliminary draft of the business plan is based on analysis of current situation of the 

company, its environment, opportunities and risks. 
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ÚVOD  

 

Úkolem této práce bude příprava podnikatelského plánu na rozšíření pole 

působnosti malé firmy K&M, s.r.o., konkrétně tedy výsadba, pěstování rychlerostoucích 

dřevin a jejich následné zpracování pro nábytkářský průmysl, či jako stavební řezivo. 

Jde o snahu o vyuţití nově vzniklé podnikatelské příleţitosti na našem trhu za vyuţití 

jiţ stávajících nemovitostí.  

 

Jedná se o vcelku sloţitou situaci, kdy se malý podnik snaţí prosadit v příbuzném 

odvětví, ale nevládne patřičným vstupním kapitálem pro realizaci projektu. Původně 

zamýšlený plán byl na zaloţení plantáţe s aglomerací Paulownie CFI na ploše 25 ha. 

Od tohoto plánu však díky trţní ceně orné půdy bylo rychle upuštěno, jelikoţ plán 

dalece přesahoval moţnosti podniku. Jednatel firmy však dokázal sehnat potenciálního 

investora do vlastního kapitálu, který by byl ochoten poskytnout pozemky o rozloze asi 

10 ha. 

 

Konečný výstup této práce bude tedy pouţit jak pro interní účely, tak i pro 

rozhodnutí investora, zda do tohoto projektu vstoupit. Neboli zda toto rozhodnutí 

nepřekročí snesitelnou míru rizika. 

 

Na území naší republiky zatím ţádný obdobný projekt realizovaný nebyl právě 

z důvodu vysokých vstupních nákladů a prvních moţných zisků z projektu aţ po pěti aţ 

sedmi letech od pořízení. Proto se moţnost vyuţití investora do vlastního kapitálu jeví 

od počátku jako jediné moţné východisko. Další příčina je také ta, ţe tato konkrétní 

odrůda stromu snášející naše klimatické podmínky byla vyšlechtěna teprve v nedávné 

době. 

 

Úkolem práce tedy pude posouzení tohoto vcelku naddimenzovaného plánu a 

doporučení zda projekt realizovat, či nikoliv, popřípadě za jakých podmínek. 
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1 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem této závěrečné práce je vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj firmy 

K&M, s.r.o., zabývající se poskytováním pěstebních, těţebních sluţeb a správou lesních 

porostů, dále pak produkcí palivového dřeva a výrobou stavebního řeziva. Firma 

spatřuje potenciál v rozšíření spektra činností a produktů na pěstování a následné 

zpracování rychlerostoucích dřevin. 

 

První část práce je pak zaměřena především na získání teoretických poznatků ke 

správnému analyzování podniku a objektivnímu sestavení podnikatelského plánu. 

Poznatky jsou čerpány z odborné literatury, ale i z internetových zdrojů relevantních k 

zadanému tématu. Bude rozebrána teorie celkové analýzy vnitřního i vnějšího prostředí 

podniku, zhodnocení rizik spojených s realizací plánu a v neposlední řadě také moţnosti 

financování. Dále zde budou obsaţeny informace o podniku, předmětu podnikání a o 

finanční prosperitě firmy. Cílem této části bude sestavení jakési osnovy pro reálnou 

analýzu podniku a sestavení podnikatelského plánu. 

 

Analytická část se poté bude věnovat detailnímu popisu podniku včetně organizační 

struktury a personálního zázemí. Bude zde především zahrnuta aplikace reálných 

informací a údajů o podniku do připravených analýz z první části. Nejprve bude 

sestavena analýza vnější, jeţ zahrnuje SLEPT analýzu a Porterův model konkurenčních 

sil, poté pak naváţe na analýzu vnitřního prostředí, kde se soustředí na finanční stránku 

podniku. Na základě údajů z těchto dvou analýz pak bude sestavena SWOT analýza. 

 

Návrhová část bude uţ tedy zaměřena na popis konkrétního plánu a aplikaci 

vypracovaných analýz. Nebude zde chybět ani historie podniku, jeho současný stav a 

plány do budoucna. Podrobně bude rozebrán profil řídící osoby a zhodnocení 

manaţerských schopností, v neposlední řadě budou zhodnocena rizika s plánem spojené 

a na závěr budou zhodnocena doporučení k realizaci plánu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Tato část práce bude zaměřena především na získání teoretických znalostí ke 

správnému analyzování podniku a následnému objektivnímu a strukturálně správnému 

sestavení podnikatelského plánu. Poznatky jsou čerpány z odborných literatur tištěných 

i internetových zdrojů. 

 

2.1 Vymezení termínu podnikatelský plán 

 

Na úvod by bylo vhodné zmínit, proč vůbec podnikatelský plán sestavovat. 

Podnikatelský plán si kaţdý formuje ve své hlavě. Toto je ovšem potřeba změnit 

v momentě, kdy se rozhodneme svůj plán zrealizovat. Neţ totiţ začneme daný plán 

realizovat, je nanejvýš vhodné zhodnotit jeho proveditelnost a pozdější ţivotaschopnost. 

Zejména pro začínající podniky nebo podniky se snahou o penetraci jiného trhu je 

potom zpracování plánu důleţité zejména pro zajištění celkových prostředků a cizích 

zdrojů pro dosaţení samotné realizace a následné zhodnocení vloţených prostředků. 

Slouţí tedy k získávání investorů a věřitelů. Pro samotného podnikatele je plán taktéţ 

velmi přínosný. Při sestavování podnikatelského plánu si zpracovatel ujasní, jaké kroky 

musí podniknout v jednotlivých fázích projektu, jak osloví zákazníky, na kterých trzích 

bude své produkty nabízet, jak silná je konkurence a jak silná je jeho konkurenční 

výhoda, kolik bude třeba nových pracovníků, atp. Pomocí podnikatelského plánu si tedy 

zodpoví řadu otázek, které dosud do svého plánu ani nezakomponoval a dále se podívá 

na svůj zamýšlený projekt tzv. jinýma očima, takţe si zpětně dokáţe lépe posoudit svou 

objektivitu a komplexnost dosavadního plánování (FOTR a kol., 2005). 

 

2.2 Funkce 

 

Podnikatelský plán má zpravidla dvojí vyuţití. Jednak se jedná o určitý vnitřní 

dokument, který lze pouţít jako základ pro samotné řízení společnosti, ale především 
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jako dokument externí s uplatněním v případě, ţe tato společnost hodlá financovat svůj 

plánovaný investiční program zčásti nebo kompletně za pomoci cizího kapitálu (FOTR 

a kol., 2005). 

 

 Interní účely 

Podnikatelský záměr v jiţ fungujícím podniku slouţí jako řídící dokument, 

nástroj plánování a koordinace mezi jednotlivými podnikovými činnostmi. Často 

je pouţíván také jako nástroj kontroly při porovnávání dosahovaných výsledků 

nebo také jako podklad pro rozhodovací proces. Část podnikatelského záměru bývá 

také k dispozici zaměstnancům, kteří se zde mohou seznámit se strategií společnosti 

(FOTR a kol., 2005). 

 

 Externí účely 

Externí funkce podnikatelského plánu spočívá především v přesvědčení okolí 

podniku o jeho existenci a významu. Velmi důleţitou roli hraje při získávání externích 

financí jako jsou například kapitál od investorů, bankovní úvěry, nebo také získávání 

finančních prostředků z fondů EU či jiných veřejných zdrojů. Kvalitně zpracovaný plán 

výrazně podporuje získání finančních prostředků pro financování podnikatelských 

záměrů. Tvoří vizitku dané firmy a jasně prokazuje její potenciál (FOTR a kol., 2005). 

 

2.3 Struktura podnikatelského plánu 

 

Podnikatelský plán obsahuje mnoho informací, které je třeba tematicky seřadit 

do kapitol. Druh a počet kapitol se liší dle druhu podniku, pro který je zpracováván. To 

je také důvodem, proč podnikatelský plán nemá ţádnou ucelenou strukturu nebo 

podobu. Podnikatelský plán je vizitkou podniku, a proto je pro kaţdý podnik jedinečný. 

Existují však určité náleţitosti, které by měly být v podnikatelském plánu 

obsaţeny. Takové členění můţe vypadat takto (FOTR, 2012): 

 

1. Realizační resumé 

2. Charakteristika firmy a jejích cílů 

3. Organizace řízení a manaţerský tým 
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4. Hlavní záměr 

5. Přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie 

6. Sumarizace a závěr 

7. Přílohy 

 

2.3.1 Realizační resumé 

 

Součástí realizačního resumé by měly být základní údaje o firmě, kontaktní údaje, 

dále je důleţité dbát na charakteristiku finálního produktu společnosti a jeho 

konkurenčních výhod, kterými chce firma prorazit na trh. V souvislosti s tímto je také 

nutné popsat konkrétní trh, na který se firma chystá vstoupit a distribuční cesty, které 

chce k tomuto vyuţít. Dále by se tato sekce měla věnovat také strategickému zaměření 

firmy na příštích tři aţ pět let, včetně jejích dlouhodobých cílů a jejich způsobu 

dosaţení. V neposlední části by mělo být také zahrnuto vyhodnocení manaţerských 

zkušeností zodpovědných osob ve vztahu k realizovanému projektu a dále se věnovat 

finančním aspektům projektu s kalkulací odhadu zisku v následujících pěti letech a 

velikosti potřebného kapitálu s odhadem ročního zisku pro jeho poskytovatele. Tento 

souhrn je sice první částí podnikatelského plánu, ale jeho zpracování by mělo probíhat 

aţ na konci. Je to z důvodu toho, ţe případný investor s touto částí přichází do styku 

hned na počátku a měla by tedy dostatečně nastínit charakteristiku firmy a projektu v co 

moţná nejvíce stručné a přesvědčivé podobě v rozsahu asi dvou aţ tří stránek  (FOTR, 

2012). 

 

2.3.2  Charakteristika firmy a jejích cílů 

 

V této části podnikatelského plánu by neměla být obsaţena pouze budoucnost 

firmy, ale také její přítomnost a minulost z pohledu primárních podnikatelských cílů a 

strategií včetně postupů k jejich dosaţení. Obsaţena by tedy měla být historie firmy, 

která zachycuje její činnost od zaloţení a dosaţené podnikatelské úspěchy včetně 

vývoje finanční situace. Dále se zaměříme na stěţejní charakteristiky poskytovaných 

produktů a sluţeb, které jsou základní podstatou plánovaného projektu a specifikace 
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fáze, ve které se produkt nebo sluţba nachází. Zahrnuta by měla být také ţivotnost 

produktu a skupina spotřebitelů, kteří jej budou poptávat, dále pak sledování 

konkurence ve stejném odvětví a přehled připravovaných konkurenčních produktů. 

Poslední část charakteristiky firmy by se pak měla věnovat cílům podniku a základním 

strategickým cílům, kterých chce firma realizací projednávaného projektu dosáhnout 

(FOTR, 2012). 

 

2.3.3 Organizace řízení a manaţerský tým 

 

V této části by mělo být obsaţeno organizační schéma s jasným vymezením 

pravomocí vedoucích pracovníků a charakteristika jednotlivých pracovníků z hlediska 

jejich role, věku, zkušeností, dosaţených výsledků a přínosů pro firmu. Podstatou je 

tedy prokázání faktu, ţe firma disponuje vyváţeným manaţerským týmem se 

zkušenostmi v oblasti financí, marketingu a technické podstaty výroby. Kvalita řízení je 

totiţ jeden z nejpodstatnějších faktorů, které potenciální investoři zkoumají. Je tedy 

důleţité demonstrovat vlastnosti jako kvalitu, profesionalitu a kompetenci 

manaţerského týmu k danému projektu, které jsou základním předpokladem k úspěšné 

realizaci projektu (FOTR, 2012). 

 

2.3.4 Hlavní záměr 

 

Tato část bude obsahovat především detailní popis podnikatelského plánu. Mělo 

by se jednat o hlavní stať a objasnění všech kritických pojmů a faktorů. Zahrnut zde 

bude v tomto konkrétním případě popis vlastností samotného stromu, plantáţe, 

vlastností dřeva a následně i samotný postup při realizaci záměru. Na konci poté bude 

přiloţen i Ganttův diagram harmonogramu realizace (SRPOVÁ a kol., 2010). 

 

2.3.5 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

 

V této části je třeba sesumarizovat základní výsledky a závěry technicko-

ekonomické studie, týkající se výrobního programu, analýzy trhu a konkurence, 
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marketingové strategie, velikost výrobní jednotky včetně zařízení, umístění jednotky, 

pracovních sil, finančních a ekonomických analýz, finančních plánů a analýz rizikovosti 

projektu. Finančně-ekonomická analýza by dále měla poskytnout přehledné informace o 

daném aspektu projektu stejně jako prezentace současné situace, výsledků hospodaření 

a finančních plánů podniku jako celku. Půjde zde o informace týkající se výkonnosti 

firmy pomocí základních poměrových ukazatelů, závěrů plynoucích z výkazu zisku a 

ztrát, specifikaci potřebných finančních prostředků včetně způsobu vyuţití, zadluţení 

firmy s rozdělením na dlouhodobé a krátkodobé závazky, specifikace pohledávek 

s uvedením jejich podílu a nakonec způsobu sledování a kontroly daných prostředků. 

Takto uvedené informace, především v číselné podobě, budou později slouţit jako 

posuzovací prvek pro případného investora z pohledu hodnocení investiční příleţitosti. 

Závěr této části by měl být poté zaměřen na rizikovost projektu a měl by obsahovat 

základní výsledky analýzy rizika, především tedy klíčové faktory rizika, jejich 

potenciální dopady na firmu a přijatá opatření na sníţení podnikatelského rizika včetně 

plánů na jejich korekci pro umoţnění flexibility a nákladové efektivní reakci firmy na 

potenciální výskyt dalších rizik (FOTR, 2012). 

 

2.3.6 Sumarizace a závěr 

 

Tato sekce by se měla věnovat především shrnutí základních aspektů 

obsaţených v předešlých částech plánu. Měla by se zde tedy klást pozornost na celkové 

strategické zaměření projektu, zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu, vyzdviţení 

jedinečných rysů firmy, stanovení poţadavků na kapitálové zajištění projektu a 

procentní podíl vlastnictví firmy v majetku jejích zakladatelů. Z časového plánu 

realizace by měl pak tedy potenciální investor získat přehled o termínu zahájení 

podnikatelské činnosti a o termínech potřeby vynaloţení finančních prostředků (FOTR, 

2012). 
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2.3.7 Přílohy 

 

Mezi přílohy podnikatelského plánu se uvádí například výpisy z obchodního 

rejstříku, ţivotopisy představitelů firmy, fotografie a technické výkresy výrobků, 

výsledky průzkumů, výsledky propagačních akcí, výkazy zisků a ztrát, rozvahy, cash 

flow, propočty kritických bodů, soupis strojů, materiálu, atp. (FOTR, 2012). 

 

2.4 Poţadavky na podnikatelský plán 

 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl pro maximální efektivitu a vyuţitelnost 

splňovat některé poţadavky jako jsou například stručnost a přehlednost (maximálně 50 

stran), jednoduchost bez zbytečných technických detailů (srozumitelnost pro subjekty 

bez technického vzdělání), demonstrace výhod produktu pro zákazníka (trţně 

orientovaná činnost), orientace na budoucnost, věrohodnost, objektivnost (vyvarování 

se přílišné zaujatosti), nezatajovat případné nedostatky projektu i produktu (případné 

odhalení nedostatku ze strany investora by mohlo značně oslabit důvěryhodnost celého 

projektu), upozornění na silné stránky firmy i samotného projektu a kompetenci 

manaţerského týmu, prokázat bonitu firmy (v případě pouţití bankovního úvěru), 

prokázat investorovi zhodnocení vloţeného kapitálu, celková kvalita zpracování 

podnikatelského plánu i po formální stránce. Bohuţel ani vysoká kvalita 

podnikatelského plánu nemůţe zaručit úspěch projektu, protoţe se stále jedná o 

investici s vysokým rizikem. S ohledem na význam kvality zpracování je třeba, aby 

vedení společnosti věnovalo přípravě plánu náleţitou pozornost. Nejen však v momentě 

jeho vypracování, ale také po celou dobu realizace projektu s ohledem na neustále 

proměnlivou situaci na trhu a vývoj konkurence a celkového okolí podniku, taktéţ jeho 

vnitřního prostředí. Je tedy nutno plán neustále adaptovat na nově vzniklé relevantní 

aspekty (FOTR, 2012). 
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2.5 Analýza podniku 

 

Analýzu podniku lze rozdělit na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Kaţdá 

z těchto zmíněných analýz dále pouţívá specifické metody pro stanovení aspektů, které 

ovlivňují činnost a efektivitu podniku. Mezi nejčastější poté patří SLEPT analýza, 

Porterův model a nakonec poté analýza SWOT. 

 

2.5.1 Vnější analýza podniku 

 

Pro analýzu vnějších vlivů na činnost podniku se pouţívají právě jiţ zmíněný 

Porterův model konkurenčních sil a SLEPT analýza, které slouţí k identifikaci hrozeb a 

příleţitostí podniku (SRPOVÁ a kol., 2011). 

 

Porterův model konkurenčních sil  

Představuje model, který zkoumá skutečné i potenciální konkurenty v dané oblasti 

podnikání. Výstupem tohoto modelu by měla být celková síla konkurence v daném 

odvětví podnikání a na základě těchto poznatků poté zjistit potenciální ziskovost 

činnosti podniku. K dosaţení těchto výstupů se vyuţívá pozorování pěti aspektů, které 

konkurenceschopnost podniku ovlivňují (SRPOVÁ a kol., 2010). 

 

Základní členění Porterovy analýzy (BUSINESSVIZE, 2011): 

 Vnitřní konkurence - Jedná se o konkurenční podniky, které se zabývají 

stejnou nebo podobnou činností. Jejich specializace, pouţívané materiály, know- 

how a další mohou však podniky značně odlišit. 

 

 Nová konkurence - Zde se jedná o ostatní podnikatelské subjekty, které se ve 

zkoumaném časovém horizontu chystají vstoupit na daný trh. Sem patří podniky 

vznikající, nové, ale i podniky fungující v jiných odvětvích s moţným zájmem o 

vstup do našeho odvětví. Musí se tedy zohledňovat atraktivita daného odvětví, 

ale i faktory bránící vstupu na trh jako jsou vládní regulace, patenty, síla 

konkurence, nebo loajalita zákazníků. 
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 Zpětná integrace - V tomto případě se jedná o vyhodnocení potenciální hrozby 

toho, ţe se náš odběratel rozhodne pro vlastní výrobu produktu, který mu 

dodáváme. 

 Dopředná integrace - Jedná se o opačný případ předchozího bodu. Jde tedy o 

riziko, ţe dodavatel se zaměří na druhovýrobu a začne svůj produkt dále 

zpracovávat sám a tím nahradí místo svého odběratele polotovaru a zaměří se na 

produkci finálního výrobku. 

 Riziko konkurence substitutů -  Zde se jedná o ohroţení objemu prodeje 

výrobku tím, ţe konkurence přijde na trh s výrobkem, který můţe plnit stejnou 

nebo obdobnou funkci jako výrobek náš, ale je vyráběn z jiných materiálů nebo 

jinou technologií. V dnešní době je toto riziko velmi vysoké díky neustálému 

výzkumu a inovacím. 

 

SLEPT analýza 

Tato analýza slouţí k identifikaci a zkoumání vnějších faktorů podniku. Někdy 

bývá označována také jako analýza PEST. Stejně jako u SWOT analýzy i v tomto 

případě se jedná o počáteční písmena anglických slov, ale v případě SLEPT analýzy 

sedí zkratky i na česká slova (KORÁB a kol., 2007). 

 

 Definice okruhů SLEPT analýzy (KORÁB a kol., 2007) 

 Sociální – charakterizovat trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, 

sociální a kulturní návyky. 

 Legislativní – právní normy, zákony, soudy a další. 

 Ekonomický – makroekonomické ukazatele, státní podpora a vývoj 

daňových faktorů. 

 Politický – stabilita institucí, politické chování státu, politické opatření a 

postoj k podnikání. 

 Technologický – technologické trendy, věda, výzkum, technika, podpůrné 

technologie a aplikace.  
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2.5.2 Vnitřní analýza podniku 

Existuje mnoho pomocných nástrojů pro vnitřní analýzu podniku. Některé se 

zaměřují na obecné oblasti, které pokrývají široké spektrum faktorů, další se pak 

zaměřují na poněkud více specifické vlastnosti. Velmi důleţitou součástí analýzy 

vnitřních aspektů je však finanční analýza, která plní funkci vytváření náhledu na 

hospodářskou situaci podniku (KORÁB a kol., 2007). 

 

 

Finanční analýza 

Tato analýza slouţí k detailnímu náhledu na finanční situaci podniku, podává 

informace o ziskovosti podniku, vhodnosti kapitálové struktury, efektivitě vyuţití aktiv, 

schopnosti hradit závazky a mnoho dalších informací o finančním zdraví podniku. Také 

je tato analýza významným zdrojem informací pro řízení podniku a rozhodování o 

dalším vývoji. Informace získané z finanční analýzy jsou vyuţitelné nejen pro 

management podniku, ale také pro investory, státní instituce, obchodní partnery, 

zaměstnance a auditory. Pro správnou kvalitu zpracování analýzy je důleţité mít přístup 

k detailním informacím o podniku. Proto se kvalita liší dle zpracovatele, především 

jestli jde o analytika externího či interního. Jako zdroje dat zde pak můţeme zmínit 

například vnitropodnikové účetní výkazy, výroční zprávy, ekonomické statistiky a další 

(KNÁPKOVÁ a kol., 2013). 

 

Mezi základní pouţívané metody pro zpracování finanční analýzy patří 

především (KNÁPKOVÁ a kol., 2013): 

 Analýza stavových ukazatelů – V tomto případě se pouţívají účetní 

výkazy, které leze pouţít přímo, proto o stavových ukazatelích můţeme 

hovořit také jako o ukazatelích absolutních. Pro metodu absolutních 

ukazatelů se pak vyuţívá metoda horizontální vyuţívající porovnání 

změn v čase a metoda vertikální porovnávající jednotlivé ukazatele proti 

sumě aktiv. 

 Analýza tokových ukazatelů – Tato metoda se soustřeďuje na 

zpracování základních účetních výkazů obsahujících tokové poloţky jako 

především výkaz cash-flow a výkaz zisku a ztráty. Analýza peněţního 
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toku slouţí k určení schopnosti podniku vytvářet přebytek a následné 

financování existenčně nezbytných potřeb. 

 Analýza rozdílových ukazatelů – Vyuţívá se k analyzování a řízení 

finanční situace podniku se zaměřením na likviditu. Asi nejdůleţitějším 

ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK). Jde o provozní kapitál 

podniku, který lze vyjádřit jako rozdíl oběţného majetku a krátkodobých 

cizích zdrojů. Má významný vliv na platební schopnost podniku.  

 Analýza poměrových ukazatelů – Tato metoda analyzování výkazů 

pomocí poměrových ukazatelů je oblíbená z důvodu vytvoření rychlého 

přehledu o situaci podniku. Pouţívají se poloţky rozvahy, cash-flow a 

výkazu zisku a ztráty. Umoţňuje zobrazit velké mnoţství ukazatelů, ale 

reálně se vyuţívá pouze několik základních, které jsou rozděleny dle 

oblasti ohodnocení hospodaření a finančního stavu podniku. Patří k nim 

zadluţenost, likvidita, rentabilita, aktivita, atd. 

 

Analýza zadluţenosti 

Slouţí k určení rizika, které podnik nese při poměru vlastního a cizího kapitálu. 

Větší zadluţenost podniku tedy znamená větší riziko, protoţe podnik musí plnit 

neustále své závazky bez ohledu na jeho aktuální situaci. Na druhé straně nulová 

zadluţenost také není ve všech případech vhodná, protoţe náklady na vlastní kapitál 

jsou mnohdy vyšší, neţ náklady na kapitál cizí. Mezi ukazatele zadluţenosti patří 

(KNÁPKOVÁ a kol., 2013): 

 

 Celková zadluţenost – Jde o základní ukazatel zadluţenosti podniku, 

jehoţ doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30-60%. Vypočítá se 

jako podíl cizích zdrojů a celkových aktiv. Je nutné také dbát na 

schopnost podniku trvale splácet závazky plynoucí z dluhů, coţ je 

například u sezónní výroby mnohdy komplikované. 

 Míra zadluţenosti – Jedná se o další vyuţívaný ukazatel, který je udán 

podílem cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Tento ukazatel je pak důleţitý 

zejména pro banky, které na základě něho rozhodují o poskytnutí úvěru. 
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Také proto je důleţité posouzení v čase, aby byla prokázána vývojová 

tendence zadluţenosti. 

 Úrokové krytí – Tento ukazatel zobrazuje míru zadluţenosti 

prostřednictvím schopnosti podniku splácet úroky. Vypočítá se pomocí 

podílu EBIT a nákladových úroků. Hodnota 1 znamená, ţe podnik 

vyprodukoval dostatečný zisk na splacení úroků věřitelům, ale na 

uhrazení daní a čistého zisku pro majitele jiţ nic nezůstává. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele s ohledem na doporučenou zadluţenost se 

pohybuje kolem 5. 

 Koeficient samofinancování – Jde o jeden z nejdůleţitějších ukazatelů 

zadluţenosti a vypočítá se poměrem vlastního kapitálu a celkových aktiv. 

Zobrazuje tedy v  jaké míře jsou podniková aktiva financována pomocí 

peněz majitelů či akcionářů. 

 

Analýza likvidity 

Likviditu lze vyjádřit jako schopnost podniku plnit své závazky. Stanovuje se 

poměrem hodnoty, kterou je podnik schopen platit a hodnoty, kterou musí zaplatit. 

Ukazatele se pak liší dle dosazené majetkové poloţky v čitateli. Kaţdá z těchto sloţek 

má totiţ jinou likviditu, neboli schopnost přeměnit se na peníze. Ve většině případů se 

pracuje s poloţkou oběţných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Mezi ukazatele 

likvidity patří (KNÁPKOVÁ a kol., 2013): 

 

 Běţná likvidita – Ukazatel udávající kolikrát jsou krátkodobé cizí zdroje 

pokryty oběţnými aktivy. Při výpočtu je pak nutné odečítat například 

neprodejné zásoby, pohledávky po splatnosti a jakékoliv další poloţky, 

které nepřispívají k likviditě podniku. Doporučená hodnota běţné 

likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 Pohotová likvidita – Zde se pro účely výpočtu odečítají veškeré zásoby. 

Jsou totiţ hůře proměnitelné na peněţní prostředky. Doporučená hodnota 

se pohybuje okolo 1 – 1,5. 
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 Okamţitá likvidita – Jindy také hotovostní likvidita zobrazující 

schopnost podniku okamţitě splatit své závazky. Tato likvidita by se 

měla ideálně pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 

 

Analýza rentability 

O rentabilitě hovoříme jako o schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a 

dosahovat zisku vyuţíváním investičního kapitálu. Důraz je v tomto případě kladen na 

rozvahu, ale především pak na výkaz zisku a ztráty, jelikoţ bývá často pojem rentabilita 

označován jako ziskovost. Ukazatele pak slouţí k posouzení efektivity sledované 

činnosti. Rentabilita bude nejvíce uţitečná pro akcionáře, stávající i potenciální 

investory, přičemţ by ukazatele rentability měly vykazovat v čase rostoucí tendenci. 

K základním ukazatelům pak patří (RŮČKOVÁ, 2011):  

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – Jde o celkovou výnosnost 

kapitálu bez ohledu na druh jeho zdroje. Hodnotí tedy celkovou 

výnosnost celého vloţeného kapitálu a celkovou efektivnost. ROA 

vypočteme podílem EBIT (zisk před zdaněním) a celkového vloţeného 

kapitálu (aktiva celkem). 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – Zobrazuje výnosnost kapitálu 

vloţeného vlastníky podniku. Slouţí k zjišťování, zda jejich investice 

vykazuje poţadovanou výnosnost odpovídající riziku investice. Vypočte 

se opět podílem EBIT a vlastního kapitálu. 

 Rentabilita trţeb (ROS) – Tento ukazatel vyjadřuje ziskovou marţi 

stěţejní pro zhodnocení úspěšnosti podnikání. Vypočte se podílem zisku 

(nejčastěji EBIT) a trţeb. Nejčastěji EBIT, z důvodu mezipodnikového 

porovnávání marţe. 

 Rentabilita vloţeného kapitálu (ROCE) – Vyjádření míry zhodnocení 

všech aktiv, které byly pořízeny pomocí vlastního a cizího dlouhodobého 

kapitálu. Vypočte se pomocí podílu EBIT a investovaného kapitálu jako 

součtu vlastního kapitálu, rezerv, dlouhodobých závazků a dlouhodobých 

bankovních úvěrů. Zobrazuje celkovou efektivitu hospodaření díky 

započítání celého dlouhodobě vloţeného kapitálu. 
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Analýza aktivity 

Tyto ukazatele poskytují informace o efektivitě hospodaření podniku se svými 

aktivy, respektive doby zavázání finančních prostředků v aktivech. Nejčastěji pouţívané 

ukazatele jsou například tyto (FINANČNÍ ANALÝZA, 2011): 

 

  Doba obratu zásob – Ukazatel udávající, za jaký časový úsek (ve 

dnech) podnik spotřebuje či prodá své zásoby, tedy jak dlouho jsou 

v zásobách vázány finanční prostředky. 

 Doba obratu pohledávek – Tento ukazatel nám udává, za jakou dobu je 

odběratel schopen zaplatit svůj závazek. Tedy opět hodnota ve dnech, po 

jakou dobu jsou zde vázány finanční prostředky. 

 Doba obratu závazků – Ukazuje platební morálku podniku, tedy dobu, 

která uplyne mezi nákupem zboţí pro podnik a jeho uhrazením věřiteli. 

 

2.5.3 SWOT analýza 

 

Jedná se o asi nejčastěji pouţívanou analýzu podniku. Jde o objektivní stanovení 

silných a slabých stránek podniku, ale také o nalezení potenciálních hrozeb a příleţitostí 

pro podnik. Tím se stává nástrojem, který kombinuje vnější a vnitřní analýzu podniku 

(KORÁB a kol., 2007). 

  

 Silné a slabé stránky (strenghts and weaknesses) – Zde se jedná o vnitřní 

pozitivní a negativní rysy podniku, které lze kontrolovat a ovlivnit. Můţeme sem 

zahrnout například kvalitu produktu, kvalitu manaţerského týmu, nebo také 

celkové silné a slabé stránky odvíjející se o podstaty podnikání, jako například 

sezónnosti, poţadavky na drţení vysokých skladových zásob a další (KORÁB a 

kol., 2007). 

 Příleţitosti a hrozby (opportunities and threats) – Tyto jsou oproti 

předchozím, tvořeny vnějšími vlivy, které nemůţe podnikatel nijak ovlivnit ani 

kontrolovat. Můţe se jim tedy pouze přizpůsobit nebo je akceptovat jako 

neměnný fakt. V případě příleţitostí je v zájmu podniku, aby jim vyšel vstříc a 
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snaţil se jich náleţitě vyuţít. Mezi příklady příleţitostí a hrozeb lze zařadit 

například chování konkurence, celková situace na trhu, legislativní opatření a 

ekonomická krize (KORÁB a kol., 2007). 

 

2.6 Analýza rizika 

 

Všechny podnikatelské plány, ať uţ jsou zpracovány sebelíp a autokriticky, s 

sebou přinášejí určitou míru rizika, ţe reálné výsledky se budou více či méně lišit od 

předpokládaných. Z tohoto důvodu by měla být součástí kaţdého plánu také riziková 

analýza, která si klade za cíl předcházení následků zmíněných negativních jevů. 

Analyzování rizik lze provádět na různých stupních odbornosti a za pouţití 

nejrůznějších nástrojů kvantifikace a ohodnocení daných rizik. Dále také dle kvality a 

počtu připravených rizikových scénářů včetně reakcí podniku na tyto potenciální 

situace. Kvalita zpracování analýzy rizik jde tedy ruku v ruce s úspěšností 

podnikatelských plánů v reálném prostředí (VEBER a kol., 2012). 

 

V praxi se jedná o čtyři klíčové pilíře řízení rizika: 

 Identifikace rizikových faktorů – Jedná se o důsledné a sebekritické 

promýšlení moţných potenciálních zvratů a zádrhelů v činnosti podniku. 

Těmito situacemi jsou myšlena například rizika náhlé změny trhu, 

problémy s kvalitou a odbytem produktu, riziko neplnění obratů či 

nedostatečné výrobní kapacity, nízká kvalita managementu, riziko utápění 

nákladů ve výzkumu, poškození pohledu veřejnosti na podnik, riziko 

nedostatečných či nevyuţitých zdrojů, nízká produktivita a rostoucí 

náklady na výrobu, riziko zátěţe ze špatné investice, marketingové riziko, 

technologické riziko ztráty dat a spolehlivosti techniky, riziko 

nedostatečných peněţních toků a v neposlední řadě také riziko daňové 

zátěţe, úrokové míry a kurzové riziko. Je tedy třeba si uvědomit, ţe suma 

potenciálních rizik je opravdu velká a pravděpodobnost naplnění 

některého z rizikových scénářů je velmi vysoká. 

 Kvantifikace rizik – Zde jde o vyuţití vhodných principů k nalezení 

číselné hodnoty nebo procentuální pravděpodobnosti, ţe se daný jev 
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vyskytne. Není zde vhodné zavádět unifikovanou metodu, jelikoţ je nutné 

v kaţdém jednotlivém případě zhodnotit řadu individuálních rysů podniku. 

 Plánování řešení krizových situací – Jedná se o vývoj plánů a strategií 

postupu v případě eskalace rizikového faktoru, který by mohl negativně 

působit na činnost podniku. Do jednotlivých strategií by se pak měla 

zařadit jednoduchá finanční analýza, která ukáţe dopady různých variant 

na podnik. Tento finanční pohled pak v kaţdé situaci ukáţe nejvhodnější 

postup řešení nastalého problému. V rámci plánování strategií bývá také 

často zahrnutý nejhorší moţný scénář vývoje rizika a jemu odpovídající 

strategie, která můţe vyústit aţ k „exit strategy“, tedy předčasnému 

ukončení podnikání s cílem minimalizace ztráty pro majitele a společníky. 

 Monitoring a řízení – Představuje průběţnou a trvalou kontrolu 

relevantních faktorů spojených s rizikem, tedy monitoring očekávaných i 

neočekávaných externích vlivů na podnik. Na základě toho se poté 

přistupuje k volbě jednotlivých kroků k eliminaci nebo zmírnění dopadu 

rizikového faktoru na činnost podniku.  

 

Při analýze rizik jsou vyuţitelné nejen znalosti z podnikové praxe, ale také 

znalosti z makroekonomie a mikroekonomie, ekonomie, finančního managementu, 

statistiky a matematiky. Znalosti z oblasti statistických metod pak umoţňují vyuţití 

mnoha analytických nástrojů. K jejich zvládnutí je k dispozici celá řada tištěných i 

elektronických zdrojů, nicméně pro většinu podniků malého a středního rozsahu nejsou 

tyto metody podmínkou. Obvykle si lze vystačit s obyčejným „selským rozumem“. 

Cílem je tedy zajistit pokud moţno nejvíce rizik a vytvoření scénářů postupu pro případ, 

ţe reálně nastanou (KORÁB a kol., 2007). 

 

2.7 Zdroje financování 

 

Bez ohledu na kvalitu podnikatelského plánu a na nadšení jeho tvůrce můţe projekt 

ztroskotat na jednom fatálním problému, kterým je zdroj financování. 

Z podnikatelského plánu obvykle vyplyne, jaké typy finančních zdrojů by měly být 

pouţity. Dlouhodobý majetek by měl být financován zdroji dlouhodobými, kdeţto 
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krátkodobý majetek zdroji krátkodobě splatnými. Především jsou však k financování 

podnikatelského plánu nutné zdroje dlouhodobé. Mezi moţnosti financování pak 

můţeme zařadit vlastní zdroje, bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní anděly, 

IPO (Initial Public Offering) a popřípadě i dotace (KORÁB  a kol., 2007). 

 

 

2.7.1 Bankovní úvěry 

 

Z pohledu podniku se jedná o cizí zdroj financování a můţe se vyskytovat jak 

v podobě krátkodobého, tak i dlouhodobého bankovního úvěru. 

 

 Dlouhodobé bankovní úvěry – Jsou poskytovány bankami v podobě 

termínovaných úvěrů, které se označují jako investiční nebo hypoteční 

úvěry. V případě hypotečního úvěru je nutné ručení pouze nemovitostí, 

kdeţto u investičního úvěru se ručí buď dlouhodobým majetkem nebo 

případně třetí osobou, která se zaváţe hradit pohledávku v případě, ţe bude 

dluţník neschopen splácet. 

 Krátkodobý bankovní úvěr – Tyto zdroje financování se mohou 

vyskytovat v podobě například kontokorentu nebo lombardního úvěru. 

Vţdy je však podstatné jejich pouţití. Zpravidla se v těchto případech jedná 

o omezení na pouţití k financování zásob, pohledávek a provozních 

nákladů. K financování pořízení dlouhodobého majetku mohou být pouţity 

pouze jako překlenovací úvěry do vyřízení dlouhodobého úvěru nebo 

přidělení dotace. K získání těchto krátkodobých úvěrů obvykle postačí 

vypracovaný výhled cash-flow na období jednoho roku. 

 

V obou předchozích případech by měl být součástí finančního plánu pro banku i 

návrh splátkového kalendáře, který by měl být zohledněn uţ i ve výhledu peněţních 

toků. Splátkový kalendář i přehled peněţních toků je nutné sestavit na předpokládanou 

dobu poskytnutí úvěru a tímto způsobem věřitele přesvědčit o solvenci dluţníka. 

Velkou roli při schvalování úvěru bankou hraje také ratingové hodnocení ţadatele. 
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V naší zemi je bankovní úvěr asi nejrozšířenějším zdrojem financování. Jejich 

podíl se samozřejmě liší podle oboru a povahy podnikání, ale v průměru dosahuje 

podílu kolem 20 %  celkových finančních zdrojů (KORÁB a kol., 2007). 

 

2.7.2 Leasing 

 

Financování dlouhodobého majetku pomocí leasingu je velice podobné 

financování pomocí dlouhodobého bankovního úvěru. Proto se také někdy označuje 

jako alternativní forma financování. Mimo leasingu a dlouhodobého bankovního úvěru 

pak do této skupiny patří i faktoring a forfaiting, slouţící k odkupu pohledávek. Leasing 

se můţe vyskytovat ve formě finanční a provozní. Umoţňuje podniku pouţívat majetek 

bez pouţití vlastních zdrojů financování. Navíc jsou poplatky za pouţívání daňově 

uznatelnými náklady. Předmětný majetek zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti 

a podnik jej pouze uţívá k plnění svého podnikatelského plánu (KORÁB a kol., 2007). 

 

 Finanční leasing - Lze jej chápat jako jiţ zmíněnou alternativu 

bankovního úvěru. Podnik pořídí dlouhodobý majetek do nájmu s cílem 

jeho odkoupení za zbytkovou hodnotu po ukončení doby pronájmu. 

Majetek v pronájmu není vykazovaný v rozvaze, takţe zde nejsou 

uvedeny ani závazky vůči leasingové společnosti. Oficiálně tedy 

nezvyšuje podíl cizího kapitálu v podniku, takţe uměle zvyšuje 

rentabilitu a zvyšuje likviditu. Po ukončení pronájmu však majetek 

přechází jiţ téměř odepsaný do majetku podniku, čímţ se ztrácí výhoda 

odpisů ve vztahu ke cash-flow. 

 Provozní leasing – Tento typ se vyuţívá v případě, kdy nájemce není 

schopen pronajatý stroj vyuţít dlouhodobě a jedná se mu pouze o 

omezené vyuţití bez jeho pořízení na konci doby pronájmu, čímţ  se 

podnik chrání před zbytečným vázáním finančních zdrojů. 

 

S ohledem na fakt, ţe předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání v majetku 

leasingové společnosti, jsou poţadavky na schválení leasingu mnohem niţší neţ u 



30 

 

bankovních úvěrů, protoţe leasingová společnost nepoţaduje tak vysoké záruky jako 

banka (KORÁB a kol., 2007). 

 

2.7.3 Investor do vlastního kapitálu 

 

Mezi dlouhodobé zdroje pak lze zařadit hlavně vlastní zdroje navyšující vlastní 

kapitál podniku. Tento kapitál se můţe navyšovat buďto ziskovou činností podniku 

nebo získání investora, který je přesvědčen o úspěšnosti podnikatelského plánu. 

Investor se tedy v takovém případě stává spoluvlastníkem podniku, nese s ním spojené 

podnikatelské riziko a na oplátku poţaduje jisté záruky. V tomto případě není 

poţadováno vrácení vkladu, protoţe k návratnosti investice slouţí prodej vlastněného 

procentuálního podílu podniku. Od toho se tedy odvíjí i chování tohoto investora. 

Poţaduje určité záruky na zhodnocení své investice. Těmi jsou obvykle pevné stanovení 

podílu v podniku, účast v dozorčích a správních orgánech podniku zabezpečující 

informovanost a rozhodovací právo, záruka na moţnost odprodeje svého podílu 

(KORÁB a kol., 2007). 

 

Profesionální investor tedy obvykle vstupuje do podniku za účelem podstatně 

vyššího zhodnocení vloţeného kapitálu, neţ jakého by dosáhl u méně rizikové investice. 

Do podniku vstupuje na předem určenou dobu, obvykle na 3 aţ 5 let, za kterou chce 

svoji investici zhodnotit. Zpravidla nepoţaduje výplatu dividend, naopak poţaduje 

reinvestování zisku za účelem maximálního zhodnocení investice a podílu v podniku. 

Pro správné určení podílu investora je pak důleţitá trţní hodnota podniku. Základní 

princip určení trţní hodnoty pak spočívá v ocenění současné hodnoty budoucích 

finančních toků podniku, které budou plynout vlastníkům. Z tohoto principu se dále 

odvíjejí různé variace metody diskontovaných peněţních toků a metody trţního 

porovnávání (KORÁB a kol., 2007). 

 

 Pro podniky menšího rozsahu jsou pak vhodnými investory například: 

 

 Obchodní andělé – Jedná se o fyzické osoby, které se ve své profesi 

zabývají podnikatelskou či manaţerskou činností a mají zájem na pomoci 
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při rozvoji ostatních podniků za pomoci vlastních finančních prostředků 

a zkušeností z řízení a vedení podniků. A samozřejmě také zhodnotit 

vloţenou investici. V naší zemi se takto investovaná částka pohybuje 

kolem pěti milionů. Do podniků vstupují nejčastěji formou minoritního 

podílu. To se týká akciových společností. Do společnosti s ručením 

omezeným pak vstupují formou poskytnutí půjčky na přechodné období 

s podmínkou změny právní formy na akciovou společnost. 

 

 Venture capital and private equity – V překladu se jedná o rizikový a 

soukromý kapitál. Jde o kapitál pouţívaný k investování do začínajících 

a rozvíjejících se podniků, nebo odkupu podílů vedením podniku. 

Poskytovatelem financí jsou fondy rizikového kapitálu, které jsou řízeny 

profesionálními investory. Na kapitálu zmíněných fondů se pak podílí 

například investiční společnosti, banky, pojišťovny, penzijní fondy a 

soukromé společnosti. Cílem je opět dosaţení maximálního zhodnocení 

kapitálu. 

 

2.7.4 Programy na podporu rozvoje 

 

Podpora podnikání má mnoho podob, ať uţ se jedná o bezplatné poradenství a 

kurzy, nebo přímou finanční podporu. U nás je pomoc poskytována především ze 

strukturálních fondů Evropské unie, prostředků ze státního rozpočtu a soukromých 

zdrojů. S ohledem na obor našeho podnikání pak připadají v úvahu následující fondy: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) – Tento fond je 

zaměřen na modernizaci a posílení hospodářství. Zabývá se podporou 

investičních projektů jako jsou například výstavba silnic a ţeleznic, 

odstraňování ekologických zátěţí, budování stokových systémů, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj sportovních a volnočasových 

areálů, rekonstrukce památek kulturního významu, výsadba regenerační 

zeleně a podobně. 

 Evropský sociální fond (ESF) – Tento fond významně podporuje 

aktivity v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Zabývá se 
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podporou neinvestičních projektů jako jsou například rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby s tělesným handicapem, 

děti, mládeţ, etnické menšiny, dále pak tvorba inovativních vzdělávacích 

programů pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů a podobně. 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – Tento 

fond je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova spadající do 

společné zemědělské politiky Evropské unie. Prostředky z tohoto fondu 

pak slouţí k posílení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

zlepšení ţivotního prostředí a kvality ţivota na venkově. 

 

Tyto a další informace o aktuálních programech jsou k dispozici na webu 

https://www.strukturalni-fondy.cz  

 

K ţádosti o dotaci z těchto fondů je třeba připojit i podnikatelský plán. 

Poskytnutá dotace je nevratná a navyšuje vlastní kapitál podniku. Vyplácí se aţ na 

základě předloţených dokladů o uznatelných nákladech vynaloţených na realizaci 

projektu, takţe si ţadatel musí zajistit financování projektu z jiných zdrojů. Dotace jsou 

přidělovány pouze ţadatelům, kteří splňují dané podmínky, a jejich podnikatelský plán 

naplňuje cíl daného programu. Zpravidla se tedy u zmíněných fondů jedná o rozvoj 

podnikání a s  ním spojené inovace. Z tohoto důvodu musí ţadatel přesvědčit 

poskytovatele dotace o originalitě a prospěšnosti projektu (KORÁB a kol., 2007). 

 

2.8 Harmonogram realizace – Ganttův diagram 

 

Při plnění podnikatelského plánu je třeba stanovit určitou metodiku zpětné kontroly 

plnění a koordinace činností. Je tedy zapotřebí rozdělit jednotlivé úkony, ohraničit je 

pomyslnými milníky a ke kaţdému úkonu přiřadit odpovědnou osobu. K tomuto účelu 

můţe slouţit například Ganttův diagram. 

 

Ganttův diagram 

Prakticky se jedná o synonymum pro grafické znázornění naplánované 

posloupnosti v čase. Ganttův diagram zobrazuje ve sloupcích časové období, ve kterém 
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se projekt realizuje a na řádcích jsou zaneseny dílčí aktivity, neboli jednotlivé úkony 

tak, aby odpovídaly reálnému sledu událostí. Délka trvání je pak vertikálně vyznačena 

dle přiděleného časového úseku. V běţné praxi se tedy vyuţívá tato jednoduchá forma 

Ganttova diagramu, jeţ je realizovatelná v základních kancelářských aplikacích.  

U sloţitějších a komplexnějších projektů se potom vyuţívá pokročilá forma diagramu, 

kde jsou vyobrazeny i návaznosti (kapacitní, věcné, technologické, atp.) jednotlivých 

operací. K sestavení takového diagramu je uţ zapotřebí vyuţití pokročilejší aplikace pro 

podporu řízení (MANAGEMENTMANIA, 2015).  

 

Jednoduchý příklad vizuální podoby Ganttova diagramu: 

 

        Obrázek 1 Ganttův diagram (Zdroj: LORENC.INFO, 2013) 

 

2.9 Metody hodnocení investice 

 

Zhodnocení investice patří mezi nejdůleţitější části podnikatelského plánu. 

Především na tuto část klade investor hlavní důraz při rozhodování o poskytnutí 

potřebných finančních prostředků pro podnik. Metody se dělí na statické a dynamické 

podle toho, zda respektují faktor času, či nikoliv. Mezi statické patří metoda výnosnosti 

investic a metoda doby návratnosti. Do dynamických metod pak spadá metoda čisté 

současné hodnoty, metoda vnitřního výnosového procenta a metoda EVA. Pro tento 

konkrétní projekt si tedy zvolíme metodu doby návratnosti jako zástupce metod 
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statických, nerespektujících časový faktor, a metodu čisté současné hodnoty jako 

metodu dynamickou. 

 Metoda doby návratnosti 

Tato metoda má za úkol zjistit dobu, za kterou se investice zaplatí 

z peněţních výnosů projektu. Kratší doba návratnosti pak indikuje 

přijatelnější investici, kdeţto návratnost delší uţ je pro podnik méně 

přijatelná. Dále musí být zohledněna také ţivotnost investice. Pokud pak 

doba návratnosti přesáhne tuto dobu ţivotnosti, investice by neměla být 

realizována (PODNIKÁTOR, 2015). 

 

 Metoda čisté současné hodnoty 

V této metodě se porovnávají výdaje za celou investici v celém jejím 

průběhu s hodnotou očekávaných příjmů projektu. Jak uţ název metody 

napovídá, počítá se vţdy současná hodnota prostředků. Pokud se pak 

pohybuje čistá současná hodnota v kladných číslech, indikuje to přijatelnost 

investice. Na druhou stranu čísla záporná znamenají fakt, ţe do projektu 

bude s největší pravděpodobností investováno více prostředků, neţ se jich 

za celou jeho ţivotnost navrátí zpět (PODNIKÁTOR, 2015). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

V této části se jiţ zaměříme na reálnou analýzu podniku. Pouţity přitom budou 

teoretické poznatky zpracované v předchozí teoretické části práce. Tyto poznatky budou 

aplikovány na zpracování reálných dat poskytnutých firmou. 

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

Obchodní název: K&M 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Moravský Krumlov, Pod zámkem 210, 672 01 

IČO: 18801137 

Zápis: 9. 3. 2015 

Základní kapitál: 540 000 Kč 

Předmět podnikání: zpracování dřeva, těţební a pěstební činnost, údrţba lesních ploch 

Počet zaměstnanců: 2 

Kontaktní osoba: Karel Raboň 

 

3.1.1 Předmět podnikání 

 

V současné době se p. Raboň zabývá především těţbou a údrţbou lesních ploch 

v katastrálních územích přilehlých obcí, ale postupně se snaţí rozvíjet svou činnost na 

sekundární zpracování dřevní hmoty jako je například produkce palivového dřeva, 

výroba briket, pelet, ale i výroba stavebního řeziva, palet a dalších jednoduchých 

výrobků ze dřeva  určených především pro stavební a průmyslové vyuţití (K&M, 

2015). 
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3.1.2 Historie podniku 

 

Pan Raboň se svou současnou činností ţiví jiţ od roku 2004, kdy začal pracovat 

jako OSVČ právě pro Obec Miroslavské Knínice v oblasti správy a údrţby lesních 

ploch včetně těţební činnosti pod dohledem Ing. Dušana Utinka, Ph.D. jako lesního 

hospodáře obce. Postupem času začal rozšiřovat svou činnost do oblasti zpracování a 

prodeje dřeva. Nejprve se jednalo pouze o palivové dřevo a jeho prodej soukromým 

subjektům, dále pak v roce 2007 následoval nákup nemovitosti v obci Kašenec a 

postupný nákup vybavení a rozšíření výroby i na produkci řeziva. S tím souviselo 

pořízení další techniky a zvýšení kapacity těţební činnosti pro účely uspokojení dalších 

zákazníků právě z řad přilehlých obcí. Tímto se pan Raboň dostal do své současné 

pozice a začátkem roku 2015 se rozhodl pro změnu právní formy na společnost 

s ručením omezeným a další rozšíření funkčního spektra svého podnikání (K&M, 

2015). 

 

3.1.3 Organizační struktura 

 

Vzhledem ke stáří a velikosti podniku je organizační struktura vcelku plochá a 

nerozvětvená. K&M zaloţil pan Karel Raboň společně se svou manţelkou Markétou 

Raboňovou. Právě ta je tedy majitelem společnosti a jednatelem je pan Raboň. Oba jsou 

ale otevřeni moţnosti přijmout do vedení třetí osobu, například v podobě externího 

investora. Oba představitelé sice mají dlouholetou zkušenost se svým podnikáním, ale 

uvědomují si své nedostatky v oblasti managementu podniku většího rozsahu s větším 

mnoţstvím zaměstnanců (K&M, 2015). 

 

3.1.4 Personální zázemí 

 

Firma má v současné době dva stálé zaměstnance, kteří procházejí pravidelným 

školením a zkouškami pro oprávnění práce s motorovou pilou a za účelem rozvoje 

vědomostí z okruhů lesního hospodářství. Dále pan Raboň zaměstnává několik 

brigádníků z řad studentů zemědělského učiliště v Moravském Krumlově, pro které je 



37 

 

toto vítaný přivýdělek a zároveň i plnění předepsané praxe. Jejich počet se liší dle 

aktuální potřeby. Proto je firma v krátkém čase schopná reagovat i na zakázky většího 

rozsahu bez zbytečného prodlení a omezení v termínech dodání (K&M, 2015). 

 

3.2 Analýza společnosti 

 

Vycházejíce z teoretických poznatků v první části práce se v této části soustředíme 

na vyhodnocení současného stavu podniku za pomoci analytických ukazatelů. Jak bylo 

jiţ výše zmíněno, analýza slouţí ke zhodnocení současné situace podniku, k odhalení 

silných a slabých stránek, nalezení příleţitostí a hrozeb, ale také k nalezení ostatních 

faktorů, které mohou do jisté míry ovlivnit činnost podniku. 

3.2.1 Vnější analýza podniku 

 

Nyní se tedy zaměříme na jiţ zmíněnou SLEPT analýzu a Porterův model 

konkurenčních sil, které nám posléze poslouţí k sestavení SWOT analýzy. Bude se tedy 

jednat o celkové definování všech moţných faktorů působících na podnik. 

 

 

SLEPT analýza  

 

 Sociální prostředí - Okres Znojmo, ve kterém se podnik nachází, je jeden 

z největších okresů v naší zemi. Počet obyvatel pak činí asi 113 400. Údaje jsou 

platné ke konci 3. čtvrtletí roku 2014. Za tuto dobu také došlo k poklesu 

nezaměstnanost z 11,95% na 9,10%, coţ je zapříčiněno sezónními pracemi 

především v zemědělské oblasti. Stále ale na jedno volné pracovní místo 

v okrese připadá zhruba 13 uchazečů a mimo sezónu se toto číslo vyšplhá aţ na 

32. Téměř 68 % z celkové rozlohy 1590 km
2 

pokrývá zemědělská půda, která je 

aktivně vyuţívána pro pěstování vinné révy a obilovin. V okolí sídla podniku 

není příliš dobře rozvinuta infrastruktura a z toho důvodu je v místě problém se 

zaměstnaností, především u lidí středního věku a bez ŘP (ČESKÝ 

STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015). 
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 Legislativní - Na podnik, ať uţ jako právnickou nebo fyzickou osobu, dopadá 

nespočet právních norem a legislativních zákonů, které mohou pozitivně i 

negativně ovlivňovat činnost podniku. Často také dochází k novelizacím zákonů, 

coţ můţe zapříčinit jisté komplikace nejen při vstupu na trh, ale také při zaběhlé 

činnosti jiţ dříve existujícího podniku. V naší zemi se tedy musí podnikatelské 

subjekty řídit především dvěma následujícími zákony: 

o Ţivnostenský zákon – zákon 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

o Obchodní zákon – zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

 

 

 Ekonomické prostředí - V současnosti na podniky v České republice negativně 

působí neustálý trend zvyšování daňových poplatků. Dochází tedy ke zvyšování 

zejména DPH a spotřební daně, coţ má za následek sniţování kupní síly 

obyvatelstva a s tím spojené sniţování poptávky. Čím dál vyšší počet podniků si 

tedy zřizuje sídla v zahraničí, kde jsou pro jejich podnikání příznivější 

ekonomické, ale hlavně daňové podmínky. To ovšem u našeho podnikání nejde, 

jelikoţ je díky své povaze vázáno na konkrétní lokaci, ať uţ díky poskytování 

sluţeb správy lesů, nebo zamýšlenému plánování pěstování rychlerostoucích 

dřevin, které je zase vázáno na lokaci nemovitostí k tomuto účelu potřebným. 

 

V České republice jsou tedy daňové subjekty podřízeny těmto daním: 

o Daň z příjmu fyzických osob 

o Daň z příjmu právnických osob 

o Daň spotřební 

o Daň z přidané hodnoty 

o Daň z nemovitosti 

o Daň silniční 

o Daň dědická a darovací 
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V rámci SLEPT analýzy bychom měli určitě zmínit také HDP. Hodnota 

hrubého domácího produktu vyjadřuje dosaţené hospodářské výsledky podniků 

působících na území státu. Na HDP se ale odráţí i závislost České republiky na 

mezinárodním obchodu. Z tohoto důvodu se na naší ekonomice a tedy i HDP 

odrazila ekonomická krize, která započala ve Spojených Státech v roce 2008. 

Znatelný propad HDP se u nás pak projevil v roce 2009, celkově - 4,1 %. 

V letech 2010 a 2011 došlo pak k mírnému zvýšení, tedy 2,2% v roce 2010 a 1,7 

% v roce 2011. V letech 2012 a 2013 pak HDP opět poklesl na - 1,2 % a -0,9 %. 

Aţ v prvním a druhém kvartálu roku 2014 je opět znatelný nárůst, který předčil 

očekávání, tedy 2,9 % v prvním a 2,5 % v druhém kvartálu (KURZY, 2015).  

 

Obrázek 2 Vývoj HDP (Zdroj: KURZYCZ, 2015)  

 

 Pokud se pak podíváme zpět na inflaci, která se stanovuje přírůstkem 

ročního indexu spotřebitelských cen, dosahovala ke konci roku 2014 průměrné 

hodnoty 0,4 %, coţ je nejméně od roku 2003. Na konci roku se výrazně 

projevilo zpomalení meziročního růstu cen z listopadové hodnoty 0,6 % na 

prosincovou 0,1 %. Dokonce i v tomto grafu je pak patrný pokles v jiţ 

zmiňovaném roce 2009 (KURZY, 2015). 
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      Obrázek 3 Meziroční inflace (Zdroj: KURZYCZ, 2015) 

 

 Politické prostředí – Jeden z klíčových faktorů pro fungování celé ekonomiky 

tak i jednotlivých podniků je politická situace v zemi. Obecně vzato k fungování 

ekonomiky a její výrobní sféry je třeba politicky stabilní a důvěryhodné 

prostředí, ve kterém se dá s rozumnou pravděpodobností předpovídat budoucí 

vývoj. Pokud však ekonomické prostředí není z hlediska politických vlivů 

dlouhodobě stabilní a nelze předvídat ani krátkodobý vývoj, nemohou zde 

fungovat ani základní modely ekonomiky a produkce. Podniky, jakoţto plátci 

daně, tedy poţadují určitou stabilitu a rozváţnost politických opatření tak, aby 

bylo moţné je bez větších omezení přijmout v celém spektru politickém i 

ekonomickém. Nestabilní politické prostředí pak způsobuje, ţe se podniky 

přesouvají do jiných zemí a ani zahraniční investoři a firmy o fungování v tomto 

prostředí nejeví zájem. 

 

 Technologické prostředí -  V současné situaci na trhu a při nynější síle 

konkurence je třeba zapojit do výroby nové technologické trendy, s tím souvisejí 

i kvalitně proškolení a informovaní zákazníci. Díky neustálému vývoji v oblasti 

technologií výroby se čím dál více sniţují náklady na výrobu a zvyšováním 

kvalifikace pracovníků se předchází lidským chybám, které taktéţ v celkovém 

důsledku sniţují celkové náklady výroby. Toto vše pak dává podniku silnou 
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konkurenční výhodu, protoţe má niţší náklady výroby a vykazuje tím pádem 

vyšší marţi při dodrţování konkurenceschopných prodejních cen. V našem 

oboru podnikání se pak bude jednat především o pokročilé technologie 

zpracování dřevní masy, školení pracovníků jak pro obsluhu strojů, tak pro práce 

v lesním hospodářství a dále také rozbory půdy, dodávání ţivin a těţební 

plánování v oblasti výsadby a pěstování rychlerostoucích dřevin. Toto vše si 

klade za cíl právě zvýšení konkurenceschopnosti a maximální vyuţití moţných 

zdrojů a pěstebních ploch. 

 

Porterův model konkurenčních sil 

 

 Vnitřní konkurence – Firma pana Raboně se zabývá především správou a 

těţbou lesů obce Miroslavské Knínice. Dále pak zpracovává smrkové dřevo na 

stavební řezivo a ostatní druhy dřeva prodává jako masiv nebo je zpracovává 

jako palivo. V plánovaném projektu je pak zahrnuta výroba a zpracování 

rychlerostoucích dřevin na dýhy a biomasu. U stavebního řeziva a palivového 

dřeva probíhá pouze lokální distribuce, jelikoţ téměř 75% zpracovaného dřeva 

odeberou jen obyvatelé Miroslavských Knínic. Jediné riziko substitutu tedy tkví 

ve zpracování dřeva Paulownie na dýhy. Jedná se však o činnost velmi náročnou 

na vstupní kapitál. Proto se neočekává, ţe by v nejbliţších pěti letech některá 

z lokálních firem začala tento produkt vyrábět. 

 

 Nová konkurence – Pro firmu je v současné době riziko vstupu jiných subjektů 

na trh jedinou reálnou hrozbou. Na správu a těţbu obecních lesů se totiţ provádí 

výběrové řízení ve čtyřletých intervalech. V současnosti sice v lokalitě jiná 

firma zabývající se obdobnou činností nepůsobí, ale přesto musí pan Raboň 

drţet ceny poskytovaných sluţeb na minimu, protoţe by se jinak vystavoval 

riziku vstupu nového subjektu, coţ by bylo pro firmu v současné době 

likvidační. 

 

 Zpětná integrace – Při současném druhu podnikání se nedá předpokládat, ţe by 

odběratelé začali sami s výrobou stavebního a palivového dřeva. Pořizovací 
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náklady na techniku a její provoz jsou pro stávající odběratele nerealizovatelné. 

Jedná se totiţ ve většině případů o fyzické osoby. 

 

 Dopředná integrace – Pokud vezmeme v úvahu, ţe dodavatelem materiálu pro 

firmu je Obec Miroslavské Knínice, není s ohledem na její rozpočet reálné, aby 

sama začala s těţbou a správou svých lesů. A v případě připravovaného plánu se 

bude sama firma zabývat prvovýrobou. 

 

 Riziko konkurence substitutů – V současnosti na lokálním trhu působí několik 

dalších menších producentů palivového dřeva, ale díky jejich nízkému objemu 

produkce nemohou konkurovat cenou. V oblasti stavebního řeziva působí 

v okolí pouze firma JAVAZD, s.r.o. se sídlem v Jezeřanech. Pokud se pak 

realizuje podnikatelský plán na pěstování a zpracování Paulownií na stavební 

řezivo, můţe pan Raboň konkurovat cenou z důvodu nízké vlhkosti dřeva 

Paulownie, které se obejde bez nákladného sušení a je určeno k přímému 

zpracování. Tím pádem tedy odpadají náklady na sušení, pořízení sušičky a 

zároveň se zvyšuje likvidita zásob. S ohledem na plánované zpracovávání dřeva 

na dýhy pak nepřipadá v úvahu ţádný další konkurent. Jde opět o substituty 

s vyššími výrobními náklady. 

 

3.2.2 Vnitřní analýza podniku 

 

Při vnitřní analýze podniku se nyní zaměříme na finanční stránku fungování 

společnosti. Díky tomu si budeme schopni vytvořit lepší náhled na celkové zdraví 

podniku. 

 

Finanční analýza 

 

Tato část bude zaměřena právě na finanční situaci podniku K&M, s.r.o. Pro 

přesnou analýzu je třeba pouţít účetní výkazy za několik období zpětně. Bohuţel se 

jedná o nově zaloţený podnik a před touto transformací nebyl pan Raboň plátcem DPH, 

tudíţ vedl pouze zjednodušené účetnictví. Rozvaha tedy bude sestavena k 
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vyobrazení aktuální situace podniku a VZZ společně s cash-flow budou sestaveny 

pouze odhadem s pouţitím dostupných dat za uplynulá období. Vzhledem k tomu, ţe při 

transformaci právní formy došlo pouze k převodu majetku, měly by tyto výkazy být 

vcelku přesné. Nyní se tedy pokusíme o monitoring finanční situace v obdobích 2012 – 

2014. 

 

 Analýza stavových ukazatelů 

o Horizontální analýza aktiv [tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 924 893 1022 

Dlouhodobý majetek 521 535 540 

Oběţná aktiva 403 358 410 

Ostatní aktiva 0 0 72 

Tabulka 1 Vývoj aktiv 2012 – 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ze zjednodušené tabulky zpracované dle rozvahy (Příloha 1) je patrné, ţe kromě 

roku 2013 dochází k narůstání celkových aktiv. Pokles v roce 2013 byl způsobený 

poklesem oběţných aktiv, ale také niţšími krátkodobými finančními prostředky. To 

bylo způsobeno celoroční těţbou dřeva v nepřístupném terénu a s tím spojené vyšší 

náklady na provoz techniky. Většina vytěţeného materiálu pak byla odprodána 

v surovém stavu. Při současném plnění více zakázek by měly být tyto negativní efekty 

v budoucnu zmírněny. Ze zbytku tabulky je pak patrné, ţe společnost K&M, s.r.o. si 

udrţuje v tomto pozorovaném období růstový trend a při současném vývoji 

v rozšiřování působnosti pokrývání většího mnoţství zakázek a s tím i větší těţební 

plochy by měl být i v budoucnu růst setrvalý. Bude ovšem nutné sniţovat výši oběţných 

aktiv, obzvláště pak zásob. 
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o Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 924 893 1022 

Vlastní kapitál 773 793 831 

V. H. min. let 114 126 142 

V. H. za obd. 138 132 149 

Cizí zdroje 151 100 119 

Kr. závazky 0 0 51 

Bank. úvěry 151 100 68 

Tabulka 2 Vývoj pasiv 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak je vidno z tabulky horizontální analýzy pasiv, podnik si i přes období 

zvýšených provozních nákladů v roce 2013 (viz horizontální analýza aktiv) vedl vcelku 

dobře bez potřeby dalšího zadluţování k pokrytí těchto výdajů. A i přes obtíţnější 

finanční situaci stále bezodkladně plnil své závazky. Navýšení krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů je patrné aţ v letošním roce, kdy nebyla v řádné době splatnosti 

uhrazena faktura obci Miroslavské Knínice právě za vytěţené dřevo. Faktura byla 

uhrazena aţ cca měsíc po splatnosti. Dále je patrné, ţe kromě problematického roku 

2013 dochází ke zvyšování hospodářského výsledku. Bankovní úvěr v roce 2012 byl 

pak pouţit na nákup drobné techniky, coţ bylo při stávajícím růstu bezodkladně nutné 

pro udrţitelnost rozvoje a výrobní kapacity podniku. 

 

o Vertikální analýza aktiv [hodnota / aktiva celkem] 

 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 

D.M. 56 % 60 % 53 % 

O.A. 43 % 41 % 40 % 

Materiál 15 % 13 % 12 % 

Tabulka 3 Struktura aktiv 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je na první pohled patrné, ţe dlouhodobý majetek, který je dle rozvahy 

(Příloha 1) tvořen ze 100 % dlouhodobým hmotným majetkem v podobě pozemků, 
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staveb a techniky, se pohybuje kolísavou tendencí lehce nad 50 % celkových aktiv. 

Naproti tomu oběţná aktiva, představující asi 40 % majetku, vykazují mírně klesající 

tendenci, coţ je pozitivní jev ukazující na propustnost výroby a rychlejší zpracovávání 

zakázek. Celkově pak s klesající tendencí skladovaného materiálu můţeme usoudit, ţe 

se podnik dlouhodobě zlepšuje v rychlosti zpracování materiálu a následným rychlým 

uspokojením poptávky pomocí dokončené výroby. Z praktického hlediska se pak dá 

říct, ţe na skládkách se pak udrţují pouze druhy dřeva, které nejsou běţně dostupné 

v krátkodobém horizontu těţby. Jedná se tedy nejspíš o opatření ke schopnosti pokrýt 

jakoukoliv běţnou poptávku. Podnik je v ohledu udrţování oběţných aktiv zvýhodněn 

především tím, ţe si materiál pro výrobu dodává sám. V praxi si tedy natěţí pouze 

mnoţství surovin, které pokryje momentální poptávku. Na druhou stranu je však 

limitován těţebními plány, které určují mnoţství dřeva, které se smí v daném roce 

vytěţit. Odpadá tedy komplikace se včasnými dodávkami materiálu od dodavatelů, ale 

v případě vyšší poptávky je podnik limitován kapacitou těţebních plánů. 

 

o Vertikální analýza pasiv [hodnota / pasiva celkem] 

 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 

V.K. 83 % 88 % 81 % 

Z.K. 56 % 59 % 52 % 

Výsl. hosp. 12 % 14 % 13 % 

C.K. 16 % 11 % 11 % 

B. úvěry dl. 13 % 9 % 5 % 

B. úvěry kr. 3 % 1,3 % 1,5 % 

Tabulka 4 Struktura pasiv 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky číslo 4 je na první pohled patrné, ţe podnik je z více neţ 80 % 

financován vlastním kapitálem. Velkou část pak tvoří kapitál základní, ale v poměru 

k zadluţenosti podniku pak není zanedbatelnou částí ani výsledek hospodaření. Souhrn 

těchto hodnot se pak dál při plánování rozvoje podniku jeví jako velmi pozitivní jev, 

jelikoţ z pohledu poskytovatele případného úvěru je zde na první pohled patrná 
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schopnost podniku splácet úvěr, popřípadě i ručit dlouhodobým hmotným majetkem, 

který představuje v podobě základního kapitálu více neţ polovinu celkových pasiv. 

 Analýza tokových ukazatelů 

o Horizontální analýza VZZ [tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Trţby za prodej 975 1009 1120 

Náklady na prod. 517 560 608 

Výk. spotřeba 439 482 528 

Přidaná hodnota 637 638 686 

Provozní V.H. 175 172 191 

V.H. za obd. 138 132 149 

Tabulka 5 Vývoj VZZ 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Díky tomuto zjednodušenému vyobrazení výkazu zisku a ztrát (dle přílohy 3) je 

opět patrné, ţe trţby podniku neustále stoupají. Je však zřejmé, ţe přidaná hodnota 

v roce 2013 stoupla oproti předchozímu roku neúměrně málo. Neúměrně více pak 

vzrostla výkonová spotřeba, následkem čehoţ se pak sníţil výsledek hospodaření za 

období. Jako i v předchozích analýzách se i zde odráţí náročný rok 2013 se svými 

enormními náklady na vytěţený prostorový metr dřeva. Tyto výkyvy by však 

v budoucnu měly být eliminovány díky efektu diverzifikace zpracovávaných zakázek ve 

stejném čase. 

 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

o Analýza čistého pracovního kapitálu [tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Čistý pracovní 

kapitál (ČPK) 
376 346 343 

Tabulka 6 Vývoj ČPK 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dle hodnot čistého pracovního kapitálu, který se pohybuje zhruba kolem 350 tisíc 

Kč lze usoudit, ţe má dobrou platební morálku, protoţe má dostatek zdrojů 

k financování svých krátkodobých závazků. Vytváří se tedy prostor pro větší flexibilitu 

v krátkodobém zadluţování, ale na druhou stranu hodnota ČPK značí vysoký stav 



47 

 

oběţných aktiv, v našem případě pak především materiálu, ve kterém je uloţeno značné 

mnoţství finančních prostředků. Podnik by se měl tedy snaţit drţet niţší stav zásob, coţ 

bohuţel v současné době není moţné. Jak bylo zmíněno jiţ dříve, podnik je nucen drţet 

určitou výši stavových zásob nepříliš běţných druhů dřeva pro uspokojení poptávky po 

něm. To by se však mohlo díky budoucímu rozvoji a obsáhnutí většího mnoţství 

zakázek na různých těţebních plochách změnit. Podnik by poté byl schopný pokrývat 

poptávku i bez nutnosti vysokých skladových zásob bez ohledu na fakt, ţe dlouho 

skladované dřevo můţe být znehodnoceno škůdci a plísněmi. 

 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o Analýza zadluženosti 

 2012 2013 2014 

Celková 

zadluţenost 
16 % 11 % 12 % 

Míra zadluţenosti 19 % 12 % 14 % 

Úrokové krytí 23,8 35,2 34,3 

Tabulka 7 Analýza zadluţenosti 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak je patrné jiţ přímo z rozvahy pasiv, podnik vykazuje velice nízkou míru 

celkové zadluţenosti i koeficient samofinancování (míra zadluţenosti). Malá 

zadluţenost je opodstatněna pouze faktem, ţe se jedná o podnik malého rozsahu a do 

této chvíle nebyla vyvinuta ţádná iniciativa pro spuštění většího podnikatelského 

záměru a snahu o rychlejší rozvoj. Cizí zdroje tedy tvoří pouze krátkodobé závazky a 

úvěry slouţící k financování nákupu základní lesní techniky. Míra úrokového krytí tedy 

signalizuje nezvykle vysokými hodnotami relativně bezpečnou situaci pro další 

zadluţení podniku s velmi dobrou šancí na získání relativně vysokého úvěru za 

přijatelných podmínek. V tomto ohledu je další pozitivum i fakt, ţe většinu 

dlouhodobého majetku podniku tvoří pozemky a nemovitosti bez zástavního práva. 
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o Analýza likvidity 

 2012 2013 2014 

Běţná likvidita 14,9 29,8 6,1 

Pohotová likvidita 6,8 13,3 2,8 

Okamţitá likvidita 5,2 9,5 2,8 

Tabulka 8 Vývoj likvidity 2013-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ukazatele likvidity se zde ve všech případech pohybují vysoko nad doporučenými 

hodnotami. Dokonce i v případě pohotové a okamţité likvidity v roce 2014. 

Doporučené hodnoty se v případě okamţité likvidity pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5 a u 

likvidity pohotové asi 0,7 – 1,2. Hodnoty, které vykazuje podnik, pak značí společně 

s hodnotami zadluţenosti, ţe je podnik schopen dostát svým závazkům v minimálním 

čase. Nechává tedy relativně velký prostor pro další zadluţování za účelem rychlejšího 

rozvoje. Podnik tedy nyní nedokáţe vyuţít svůj kapitál. O tom svědčí i vysoká hodnota 

finančního majetku v poměru k závazkům. 

 

o Analýza rentability 

 2012 2013 2014 

Rentabilita C.K. 

(ROA) 
20 % 19 % 20 % 

Rentabilita V.K. 

(ROE) 
24 % 22 % 24 % 

Rentabilita trţeb 

(ROS) 
19 % 17 % 18 % 

Rentabilita vloţ. 

kap. (ROCE) 
21 % 20 % 23 % 

Tabulka 9 Vývoj rentability 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při výpočtech rentabilit vycházejících ve všech případech ze zisku před zdaněním 

(EBIT) je patrné, ţe jsou všechny hodnoty opět vysoko nad doporučeným minimem. 

Jedinou výjimkou je opět slabý pokles ve všech rentabilitách roku 2013, coţ zde bylo 
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jiţ několikrát objasněno. I přesto se stále všechny hodnoty drţí na hranici 20 %, coţ 

znamená silný rozvojový potenciál. Na druhou stranu se ovšem stále jedná o malý 

podnik a i přes vysoké procentuální hodnoty rentability se reálně nejedná o závratné 

sumy. 

 

o Analýza aktivity [dny] 

 2012 2013 2014 

Doba obratu zásob 80 70 71 

Doba obratu pohledávek 17 16 0 

Doba obratu závazků 0 0 16 

Tabulka 10 Vývoj aktivity 2012-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doba obratu zásob nám ukazuje teoretickou dobu potřebnou k prodání či spotřebě 

zásob. Doporučený obrat zásob je zhruba 40 dní. V našem případě byla doba obratu 

v roce 2012 dvojnásobná a v dalších letech nedošlo k přílišnému poklesu. Důvodem pro 

tyto enormně vysoké hodnoty je opět drţení vysokých zásob v podobě materiálu, ale i 

hotové výroby. Tento nedostatek tu byl jiţ několikrát zmíněn a vedení podniku by se 

tedy v budoucnu mělo soustředit především na management svých zásob. 

Doby obratu pohledávek a závazků zde mají spíše demonstrační účel. Nulová 

hodnota v tabulce vyjadřuje fakt, ţe podnik neměl v daném období ţádné závazky či 

pohledávky. Doporučená hodnota pro obě poloţky je pak asi 15 dnů. Vidíme tedy, ţe 

podnik nemá s proplaceností faktur sebemenší problémy. 
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3.2.3 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

-mikroregionální monopol 

-zkušenosti v lesním hospodářství 

-velký odbyt palivového dřeva 

-dobrá finanční situace podniku 

-široké spektrum lesnických sluţeb 

-dobré jméno 

-nedostatečné manaţerské schopnosti 

-enormní výše zásob 

-omezení těţby v letním období 

-relativně zastaralá technika 

-spolehlivost zaměstnanců (brigádníci) 

Příleţitosti Hrozby 

-poskytování lesnických sluţeb pro více 

obcí ze širšího okolí 

-rozšíření spektra výroby a sluţeb 

-získávání dotací 

-inovativní produkty 

-proniknutí do dalších vrstev trhu 

(nábytkářství, dřevo na masiv) 

-moţnost vzniku konkurence 

-legislativní úpravy (cizokrajné dřeviny) 

-stagnace trţeb 

-zvyšování provozních nákladů 

-poruchy techniky 

-omezení mýtních těţeb 

-zvýšení ceny dřeva 

Tabulka 11 SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Cílem této části bakalářské práce bude návrh samotné podoby podnikatelského 

plánu na rozšíření firmy a jejího spektra produktů. Postupovat se bude dle struktury 

popsané v teoretické části práce a bude se souhrnně jednat o popis plánovaného projektu 

spolu s definicemi všech klíčových prvků za pouţití vnitřní a vnější analýzy podniku 

z analytické části práce. Cílem by mělo být naplánování a objektivní zhodnocení 

proveditelnosti tohoto záměru ze všech moţných úhlů pohledu. Závěr této části a i celé 

práce pak bude obsahovat doporučení týkající se potřebných změn v podniku a postupu 

k úspěšné realizaci daného záměru. 

 

4.1 Realizační resumé  

Tato úvodní část podnikatelského plánu bude orientována především na rychlé 

seznámení s podnikem a stručné popsání zamýšleného projektu a všech jeho kritických 

aspektů. Všechny podrobnější informace pak budou obsaţeny v dalších částech. 

 

4.1.1 Základní informace o podniku 

 

Obchodní název: K&M 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Moravský Krumlov, Pod zámkem 210, 672 01 

IČO: 18801137 

Zápis: 9. 3. 2015 

Základní kapitál: 540 000 Kč 

Předmět podnikání: zpracování dřeva, těţební a pěstební činnost, údrţba lesních ploch 

Počet zaměstnanců: 2 

Kontaktní osoba: Karel Raboň 
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4.1.2 Seznámení se záměrem 

 

Nově vzniklá firma K&M, s.r.o. zamýšlí vybudování plantáţe o rozloze 10 ha pro 

pěstování rychlerostoucí dřeviny pod názvem Paulownia CFI a následné zpracování 

vytěţené dřevní hmoty na stavební řezivo. Jedná se o celkovou investici v hodnotě 

3 160 000 Kč. V případě odečtení ceny pozemků, které by mohly být poskytnuty 

investorem do vlastního kapitálu firmy, by se jednalo o částku 1 860 000 Kč. Ta by se 

pravděpodobně financovala prostřednictvím bankovního úvěru. Podnik je v tuto chvíli 

finančně zdravý a soběstačný, vybavený dostačujícím technickým i personálním 

zázemím. Návratnost investice je vypočítána přibliţně na sedmý rok ţivotnosti projektu. 

Při začátku realizace v roce 2016 by se pak jednalo o kompletní návratnost vloţených 

prostředků v roce 2022. Podnik má jiţ v současné době přidělené zakázky na dodávku 

sluţeb aţ do roku 2021, tudíţ má relativní jistotu stálého příjmu. A vzhledem k povaze 

poskytovaných sluţeb i neustálý přísun materiálu. K odbytu výroby bude docházet 

pravděpodobně přes stávající síť odběratelů. Jako silná konkurenční výhoda se jeví 

absence nutnosti sušení a penetrování dřevěných výrobků, čímţ se významně sníţí 

náklady na výrobu a tím pádem i nesporná cenová konkurenceschopnost finálních 

produktů. Jako rizika projektu se pak jeví především slabé organizační schopnosti 

jednatele, který sice zvládá vedení malé firmy, ale při expanzi by mohly v tomto ohledu 

nastat jisté obtíţe. 

 

4.2 Charakteristika firmy a jejích cílů 

 

Následující kapitola podnikatelského plánu se zaměřuje na historický vývoj 

podniku, na jeho současný stav, a na bezprostředně plánované změny a dlouhodobé 

strategické cíle. 

 

4.2.1 Historie 

 

Zakladatel firmy pan Karel Raboň se svou současnou činností ţiví jiţ od roku 

2004, kdy začal pracovat jako OSVČ právě pro Obec Miroslavské Knínice v oblasti 
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správy a údrţby lesních ploch včetně těţební činnosti pod dohledem Ing. Dušana 

Utinka, Ph.D. jako lesního hospodáře obce. Postupem času začal rozšiřovat svou činnost 

do oblasti zpracování a prodeje dřeva. Nejprve se jednalo pouze o palivové dřevo a jeho 

prodej soukromým subjektům, dále pak v roce 2007 následoval nákup nemovitosti 

v obci Kašenec a postupný nákup vybavení a rozšíření výroby i na produkci řeziva. 

S tím souviselo pořízení další techniky a zvýšení kapacity těţební činnosti pro účely 

uspokojení dalších zákazníků právě z řad přilehlých obcí. Tímto se pan Raboň dostal do 

své současné pozice a začátkem roku 2015 se rozhodl pro změnu právní formy na 

společnost s ručením omezeným pod názvem K&M, s.r.o. a další rozšíření funkčního 

spektra svého podnikání. 

 

 

4.2.2 Současný stav 

 

Nyní pan Raboň hledá nové moţnosti, jak rozvinout svou firmu K&M. 

V rádiusu asi třiceti kilometrů se nachází několik dalších společností zabývajících se 

stejnou či obdobnou činností. Především se pak jedná o pily zpracovávající dřevo pro 

stavebnictví a nábytkářský průmysl. Proto se K&M rozhodla přijít s inovativním 

nápadem týkajícím se pěstování a následné zpracování nově vyšlechtěné odrůdy stromu 

Paulownia CFI. S tím je právě spojená i problematika pořízení nemovitostí a 

financování výsadby. Mimo to se snaţí rozšířit řady svých klientů v podobě obcí a 

samosprávních celků, jimţ nabízí údrţby lesních ploch, pěstební a těţební činnost. 

V současnosti tedy působí jako správce lesních porostů ve čtyřech různých 

samosprávních celcích, kde se zúčastnil vypsaného výběrového řízení a má uzavřené 

smlouvy o dílo vţdy na 5 let. Časovým odstupňováním těchto kontraktů se pak částečně 

eliminuje dopad efektu vstupu konkurence na lokální trh. 

V současné době je podnik finančně zdravý a jak bylo uvedeno, prosperita 

podniku je díky pětiletým kontraktům zajištěna minimálně na tuto dobu. 
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4.2.3 Cíle podniku 

 

Vztáhneme-li iniciativu rozvoje společnosti na konkrétní řídící osobu, je to opět 

pan Raboň. Do budoucna plánuje zavedení výroby a prodeje standardního stavebního 

řeziva ze dřeva paulownie. V tom spatřuje silnou konkurenční výhodu především díky 

faktu, ţe dřevo tohoto stromu má velmi malý obsah vody (asi 10 – 12%), proto odpadají 

náklady na sušení a při přirozeném vysoušení se deformuje výrazně méně, neţ například 

dřevo smrkové, které je dnes asi nejrozšířenějším řezivem. Další potenciální šetření 

výrobních nákladů je na impregnaci dřeva. To u nás nemá ţádné přirozené škůdce ani 

houbová či plísňová onemocnění. V horizontu asi pěti aţ deseti let by chtěl pan Raboň 

dále rozvíjet potenciál výrobních moţností dřeva paulownie a pořídit další strojní 

vybavení pro rozšíření spektra produktů. To bude pravděpodobně svázáno i s nutností 

zajištění větších výrobních prostor a výrazným zvýšením počtu zaměstnanců. 

 

4.3 Organizace řízení 

 

Vzhledem k faktu, ţe se jedná o malou a novou firmu, veškerá organizace je 

prozatím v rukou jednatele pana Karla Raboně. Ten si však uvědomuje svou současnou 

situaci a s výhledem na plánovaný projekt jiţ našel investora do vlastního kapitálu, 

který by byl na základě tohoto podnikatelského plán, ochoten poskytnout zhruba 10 ha 

orné půdy, jeţ by byla pouţita právě pro výsadbu aglomerace paulowni, výměnou za 

patřičný podíl a rozhodovací pravomoci v podniku.  

Pan Raboň je zakladatelem firmy. Je absolventem České lesnické akademie 

Trutnov, obor lesnictví se zaměřením přímo na správu státních lesů a podnikatelskou 

činnost v lesnictví. Uţ od raného věku však přicházel s lesnictvím do styku, 

prostřednictvím svého otce, jakoţto zaměstnance Lesů ČR. Dokonce i bratr pana 

Raboně vystudoval MZLU v oboru Lesní inţenýrství. 

Hodnocení manaţerských schopností pana Raboně však ale musí být poněkud 

více kritické. Pan Raboň je perfektní lesník s citem pro přírodu. To však bohuţel na 

úkor svých manaţerských a organizačních schopností. Neustále pracuje se svými 

zaměstnanci v lese či na pile a přitom značně zanedbává řízení firmy. Kladný faktor je, 

ţe se snaţí jít příkladem leadera, ale na druhé straně zanedbává své ostatní povinnosti 
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v podniku. Platební morálku má bezproblémovou, ale co se týká plnění kupříkladu 

slíbených zakázek na odběr palivového dřeva, mívá často i několikaměsíční prodlevy. 

To vše má za následek to, ţe sice není kritizován od odběratelů svých sluţeb (vedení 

obcí), kde plní své závazky a povinnosti bez odkladu, ale je často kritizován ze strany 

drobných odběratelů, kteří uţ často hledají alternativní dodavatele. Právě z důvodu 

nespolehlivosti pana Raboně. 

Produkčně tedy podnik funguje velmi dobře, ale často jsou opomíjeny poptávky 

menšího rázu, coţ by mohlo v budoucnu podnítit právě vstup přímé konkurence na trh. 

Firma má tedy evidentní nedostatky v řízení a organizaci, coţ by bylo třeba 

bezodkladně napravit. 

 

4.4 Hlavní záměr 

 

Firma K&M, s.r.o. zamýšlí vybudování plantáţe o rozloze 10 ha pro pěstování 

paulownie. Zahrnuta bude i následná údrţba porostu, konečné vytěţení a zpracování 

dřeva na stavební řezivo, popřípadě i další jednoduché výrobky. K odbytu produktů 

bude vyuţito stávajících odběratelů, mezi něţ patří některé okolní stavební firmy, tesaři 

a truhláři. Z důvodu niţší kapacity výrobních prostor bude zpracováván jen určitý podíl 

vytěţeného dřeva a zbytek bude odprodán v surové podobě. Vzhledem k tomu, ţe se 

jedná o dlouhodobý projekt s první předpokládanou těţbou v roce 2021 – 2022, je 

v současnosti prakticky nemoţné zajistit odběratele předem. Ale s ohledem na vlastnosti 

dřeva paulownie se několik okolních podnikatelských subjektů v oblasti zpracování 

dřeva zajímá o odběr surových kmenů z důvodu niţších nákladů na jejich zpracování 

oproti dřevu smrkovému, jeţ je k tomuto účelu pouţíváno v současnosti. 

 

4.4.1 Popis materiálu 

 

Strom Paulownia tomentosa pochází z jihovýchodní Číny. V češtině se nazývá 

paulownie plstnatá, někdy také označována jako „císařský strom“. Vyznačuje se 

především rychlým růstem a s tím spojeným nárůstem dřevní hmoty. Pro srovnání 

s ostatními rychlerostoucími dřevinami viz tabulka níţe (PAULOWNIA, 2012): 
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Dřevina 
Hustota   

[ks/ha] 

Nárůst 1. rok    

[t/ha] 

Nárůst 2. rok 

[t/ha] 

Nárůst 3.rok 

[t/ha] 

Jap. topol 8 000 6,5 11,7 18,43 

Vrba 40 000 14,9 16,05 22,55 

Paulownie 500 30,4 60,7 80,99 

Tabulka 12 Srovnání nárůstu dřevní hmoty (Zdroj:PAULOWNIA, 2012) 

 

V našich podmínkách se však stromu nedaří kvůli nulové toleranci vůči mrazu. 

Proto společnost CFI Paulownia Ltd., Ireland vyšlechtila odrůdu CFI se 

vzpřímenějším růstem a tolerancí vůči našim klimatickým podmínkám. Krátkodobě 

odolává mrazu aţ - 30°C. Dlouhodobě pak toleruje teploty aţ - 20°C. Nejnáchylnější je 

rostlina v prvním roce ţivota, kdy má stále duţnatý kmínek, nevyvinutý kořenový 

systém a mráz nepřeţijí ani šlechtěné odrůdy. Tudíţ se v našich podmínkách strom 

nemůţe samovolně mnoţit. Pracovníci Odboru ţivotního prostředí v Moravském 

Krumlově si jsou tohoto faktu vědomi a při zakládání plantáţe nevyţadují ţádné změny 

formy uţívání pozemků ani speciální opatření, jako pás původních dřevin po obvodu 

plantáţe, jak to bývá při pěstování cizokrajných dřevin zvykem. Není nutné ţádat ani o 

povolení jako tomu je u japonských topolů, protoţe na rozdíl od topolu neprodukuje 

paulownie isopren působící jako skleníkový plyn. 

Dřevo vzrostlé paulownie se pak vyznačuje svou pevností, malým obsahem 

vody kolem 10 – 12 % objemu a v neposlední řadě svou relativně malou objemovou 

hmotností. Pro srovnání s ostatními dřevinami slouţí tabulka níţe (PAULOWNIA, 

2012): 
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Dřevo 
Objemová hmotnost 

typická [kg/m
3
] 

Objemová hmotnost 

rozptyl [kg/m
3
] 

Balsa 140 120 – 200 

Paulownia 300 280 – 320 

Smrk 455 440 – 470 

Topol 470 440 – 500 

Buk 670 620 – 720 

Dub 680 600 - 760 

Tabulka 13 Srovnání objemových hmotností dřeva (Zdroj: MIZICI.COM, 2009) 

 

Paulownia CFI nemá v našich podmínkách ţádné přirozené škůdce, ani plísňové 

či houbové onemocnění. Proto není třeba dřevo po zpracování impregnovat, coţ opět 

šetří výrobní náklady. Tímto se tedy materiál v našem případě vyuţije k výrobě 

stavebního řeziva a přepravních palet. Zbytky dřeva poté lze vyuţít k výrobě pelet či 

biolihu. 

 

4.4.2 Popis produktu 

 

K&M, s.r.o. v současné době disponuje pilou značky Pilous o průřezu 800 mm a 

délce dráhy 6 m. V praxi to tedy znamená, ţe pila dokáţe zpracovat kmeny do průměru 

80cm a délky 6 metrů, coţ jsou standardní dostupné délky řeziva. Pila je poté plně 

nastavitelná, takţe dokáţe v zadaných mezích vyřezat jakékoliv druhy stavebního 

řeziva, ať uţ se jedná o trámy (nejčastěji 10x15 a 20x30 cm), hranoly, střešní latě nebo 

prkna. V budoucnu by také bylo moţné pořídit hoblovačku a  dlabačku na vyřezávání 

dráţek, coţ by umoţnilo produkci hotových desek na obklad a další rozšíření produkce. 

To uţ by si ovšem vyţádalo změnu výrobních prostor. Cílovým produktem tedy 

prozatím zůstává pouze široká škála stavebního řeziva a výroba přepravních palet dle 

standardu EPAL (europalety). 
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4.5 Přehled výsledků technicko-ekonomické studie 

 

Nadcházející kapitola se věnuje uţ konkrétním datům a reálným poznatkům 

vztaţeným k samotné realizaci projektu. Konkrétně se tedy bude jednat o vyhodnocení 

rizik, předpokládaný finanční plán projektu společně s navrţeným financováním a 

v neposlední řadě pak samotné zhodnocení efektivnosti pomocí čisté současné hodnoty 

a doby návratnosti investic. 

 

4.5.1 Zhodnocení rizik 

 

V průběhu realizace podnikatelského plánu je nutné dbát také na výskyt určitých 

rizik. Nemusí se jednat jen o rizika vztaţená k samotnému projektu, ale jde také o rizika 

jiţ existující, ohroţující podnik na ekonomické a existenční úrovni. Jedná se jak o vnější 

hrozby, které není podnik schopen ovlivnit, ale také o rizika vnitřního charakteru, která 

jsou do určité míry ovlivnitelná. K monitorování těchto rizik bude slouţit následující 

tabulka, kde budou vyobrazena rizika včetně jejich závaţnosti, pravděpodobnosti a 

navrhovaných opatření ke zmírnění jejich dopadu. 

 

 

Hodnota 1 2 3 4 5 

Závaţnost Zanedbatelná Mírná Střední Vysoká Kritická 

Pravděpodobnost Nepatrná Nízká Střední Vyšší Vysoká 

Tabulka 14 Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Riziko Závaţnost Pravděpodobnost Opatření 

Vstup nové 

konkurence na trh 
4 3 

Zvýšení 

konkurenceschopnosti 

pomocí zvýšení 

kapacity podniku 

Ekonomická a 

politická stabilita 
2 2 

Neovlivnitelné 
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Selhání finančního 

zajištění projektu 
4 2 

Vytvoření dostatečných 

rezerv na překlenutí 

kritického období 

Sníţení poptávky 3 2 

Monitoring trhu, včasná 

předpověď a následná 

reakce 

Selhání vedení 4 3 

Rozloţit kompetence ve 

vedení podniku na více 

osob 

Riziko ţivelných vlivů 

(mráz, vítr, sucho) 
3 2 

Neovlivnitelné 

Riziko napadení 

škůdci 
4 1 

Vysoká frekvence 

kontrol porostu, 

následné rychlé ošetření 

Riziko krádeţe 2 2 

Nezanechávat vytěţené 

nakrácené dřevo na 

skládkách 

Zvýšení cen PHM, 

materiálů a energií 
2 2 

Neovlivnitelné 

Selhání techniky 3 3 
Důsledná údrţba a 

průběţné obměňování 

Legislativní omezení 

pro pěstování ciz. 

dřevin 

4 1 

Neovlivnitelné 

Omezení mýtní těţby 3 1 
Pokrytí více lesních 

ploch ve stejném čase 

Riziko ztráty zakázek 4 2 
Drţet ceny sluţeb na 

přijatelné hranici 

Tabulka 15 Monitoring rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe mezi největší rizika projektu patří selhání vedení, selhání 

techniky a vstup nové konkurence na trh. V prvních dvou případech se tedy jedná o 

vnitřní rizika podniku a dokonce i vstup konkurence by byl z části podnícen právě jiţ 

zmiňovaným navýšením cen sluţeb, či selháním vedení ve smyslu dodrţování závazků. 

Pan Raboň by se měl tedy zaměřit především na vedení podniku a samotnou 

výrobní činnost přenechat kvalifikovanějším zaměstnancům. Jako varianta připadá 
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v úvahu i zapojení zmiňovaného investora do vedení podniku po organizační a 

ekonomické stránce. 

Riziko selhání techniky se pak dá do jisté míry ovlivnit lepší údrţbou, či 

pořízením techniky novější. U takto malého podniku by se kaţdá závaţnější porucha 

větší techniky projevila velmi kriticky na momentálním fungování produkce. 

 

4.5.2 Finanční plán projektu 

 

Celková pořizovací cena plantáţe zahrnující pozemky, sazenice a výsadbu se 

vyšplhá na částku 2 560 000 Kč, pokud pak k částce přičteme roční náklady na údrţbu 

1 ha plantáţe po dobu prvních pěti let (do první těţby), dostáváme se na částku 

3 160 000 Kč. Na první rok pak připadá pořízení pozemků v hodnotě asi 1 300 000 Kč, 

které ovšem dodá investor jako investici do vlastního kapitálu podniku. Dále pak nákup 

sazenic a osazení prvních dvou hektarů plantáţe. Zbytek investice bude rozdělen na 

další 4 roky, kdy na kaţdý rok připadá nákup sazenic a osazení dalších dvou hektarů 

plantáţe do celkové plochy 10 ha. Kaţdý rok pak vznikají náklady na údrţbu a 

prořezávky porostu včetně ploch osazených v minulých obdobích. Ţivotnost plantáţe se 

pak udává na 25 let, protoţe paulownie dokáţe podráţet z pařezů a ţiví se jiţ 

vyvinutým kořenovým systémem. Plantáţe jsou odstupňované dle pětiletého těţebního 

cyklu tak, aby nedošlo k nakumulování těţby celé plochy do jediného období. Stromy je 

samozřejmě moţné nechat růst déle, ale při tomto způsobu se kaţdý rok dá část nákladů 

pokrýt ziskem z ostatní výrobní činnosti podniku, kdeţto při hromadné výsadbě 

v prvním roce by byl nutný úvěr ve výši plné hodnoty investice, který by podnik při své 

velikosti zřejmě nezískal. A pokud ano, tak za značně nevýhodných podmínek. 

V následujících tabulkách bude tedy vyobrazené rozloţení a hodnota celkové investice 

včetně harmonogramu realizace. 
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Náklady na vybudování plantáţe v horizontu 5 let 

1. rok 

Popis Mnoţství m.j. Cena za jednotku Cena celkem 

Nákup sazenic 1 000 ks 250 Kč 250 000 Kč 

Výsadba 1 000 ks 2 Kč 2 000 Kč 

Údrţba výsadby 2 ha 20 000 Kč 40 000 Kč 

Náklady celkem: 292 000 Kč 

2. rok 

Popis Mnoţství m.j. Cena za jednotku Cena celkem 

Nákup sazenic 1 000 ks 250 Kč 250 000 Kč 

Výsadba 1 000 ks 2 Kč 2 000 Kč 

Údrţba výsadby 4 ha 20 000 Kč 80 000 Kč 

Náklady celkem: 332 000 Kč 

3. rok 

Popis Mnoţství m.j. Cena za jednotku Cena celkem 

Nákup sazenic 1 000 ks 250 Kč 250 000 Kč 

Výsadba 1 000 ks 2 Kč 2 000 Kč 

Údrţba výsadby 6 ha 20 000 Kč 120 000 Kč 

Náklady celkem: 372 000 Kč 

4. rok 

Popis Mnoţství m.j. Cena za jednotku Cena celkem 

Nákup sazenic 1 000 ks 250 Kč 250 000 Kč 

Výsadba 1 000 ks 2 Kč 2 000 Kč 

Údrţba výsadby 8 ha 20 000 Kč 160 000 Kč 

Náklady celkem: 412 000 Kč 

5. rok 

Popis Mnoţství m.j. Cena za jednotku Cena celkem 

Nákup sazenic 1 000 ks 250 Kč 250 000 Kč 

Výsadba 1 000 ks 2 Kč 2 000 Kč 

Údrţba výsadby 10 ha 20 000 Kč 200 000 Kč 

Náklady celkem: 452 000 Kč 

Náklady za celé období: 1 860 000 Kč 

Tabulka 16 Rozloţení nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nákup sazenic

Výsadba

Údrţba výsadby

Těţba

Zpracování

2020 2021

Harmonogram realizace 2016 - 2021
2016 2017 2018 2019

 

Tabulka 17 Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.5.3 Způsob financování 

 

Nyní uţ zbývá navrhnout řešení k dofinancování ročních nákladů po dobu 

prvních pěti let v celkové výši 1 860 000 Kč. Financování v šestém roce uţ by bylo 

pokryto pomocí zisku z prodeje v aktuálním roce, protoţe objem vytěţeného dřeva 

v šestém roce bude dalece převyšovat potřeby podniku a tím pádem bude moţné jeho 

prodejem pokrýt výdaje na údrţbu plantáţe.  

Asi jako nejvhodnější řešení k dofinancování ročních nákladů na provoz 

plantáţe, by se hodil revolvingový úvěr. Ten je však omezen pouze na financování 

oběţných aktiv. Proto byl zvolen podnikatelský úvěr od Equabank, a.s., která je jako 

jediná z dotázaných ochotna poskytnout úvěr ve výši 2 000 000 Kč se zajištěním 

nemovitostí, úrokem 2,6% p.a., anuitně splácený po dobu 15 let. V tabulce níţe 

nalezneme splátkový kalendář: 

 

Rok Počet splátekAnuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu

2016 12 161 160 Kč 50 689 Kč 110 471 Kč 1 889 528 Kč

2017 12 161 160 Kč 47 782 Kč 113 378 Kč 1 776 149 Kč

2018 12 161 160 Kč 44 799 Kč 116 361 Kč 1 659 787 Kč

2019 12 161 160 Kč 41 738 Kč 119 423 Kč 1 540 363 Kč

2020 12 161 160 Kč 38 595 Kč 122 565 Kč 1 417 797 Kč

2021 12 161 160 Kč 35 370 Kč 125 790 Kč 1 292 006 Kč

2022 12 161 160 Kč 32 060 Kč 129 100 Kč 1 162 906 Kč

2023 12 161 160 Kč 28 664 Kč 132 497 Kč 1 030 408 Kč

2024 12 161 160 Kč 25 177 Kč 135 983 Kč 894 424 Kč

2025 12 161 160 Kč 21 599 Kč 139 561 Kč 754 862 Kč

2026 12 161 160 Kč 17 927 Kč 143 234 Kč 611 628 Kč

2027 12 161 160 Kč 14 158 Kč 147 022 Kč 464 625 Kč

2028 12 161 160 Kč 10 290 Kč 150 870 Kč 313 754 Kč

2029 12 161 160 Kč 6 321 Kč 154 840 Kč 158 914 Kč

2030 12 161 161 Kč 2 246 Kč 158 914 Kč 0 Kč  

Tabulka 18 Splátkový kalendář (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak je uvedeno v tabulce, součet ročních anuit tvoří celkem 161 160 Kč. Podnik 

se svými ročními zisky na tuto hranici ani nedosahuje, takţe by se vší pravděpodobností 

nebyl schopen plnit své závazky vůči bance, nebo by se jednalo o velmi napjatý stav. 
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4.5.4 Zhodnocení výnosnosti projektu pomocí metody ČSH 

 

Jedním z nejdůleţitějších rozhodovacích faktorů pro investora je ziskovost 

projektu. Je však obtíţné stanovit vývoj budoucí situace v podniku. O to více v tomto 

konkrétním případě, protoţe první výnosy z plantáţe můţeme očekávat nejdříve 

v šestém roce. Sestavíme si tedy 3 různé varianty. Optimistickou, pesimistickou a 

realistickou. Při kalkulacích budeme vycházet ze současných cen. Co se týká udávaného 

nárůstu hmoty u Paulownie CFI, můţeme vycházet pouze z údajů udávaných prodejcem 

sazenic. Tedy firmy CFI Paulownia, Ltd., Ireland, která udává nárůst hmoty 1 m
3
 za 5 

let na kaţdé sazenici. Při kalkulované hustotě výsadby 500 ks na hektar budeme počítat 

s výtěţností 1000 m
3
 na 2 ha půdy. Tuto hodnotu však v realistické a pesimistické 

variantě sníţíme na 900 a 800 m
3
. Co se týká ceny dřeva paulownie, u optimistické 

varianty budeme vycházet z trţní ceny ve světě, u realistické z trţní ceny standardního 

smrkového řeziva a u pesimistické varianty bude tato cena ještě sníţena. 

 

Optimistická varianta 

Popis Mnoţství Cena za jednotku Náklady celkem Výnosy celkem 

Náklady na těţbu 1 000 300 Kč 300 000 Kč   

Náklady na zpracování 1 000 700 Kč 700 000 Kč   

Prodejní cena za m³ 1 000 7 500 Kč   7 500 000 Kč 

   
Zisk: 6 500 000 Kč 

Realistická varianta 

Popis Mnoţství Cena za jednotku Cena celkem Výnosy celkem 

Náklady na těţbu 900 300 Kč 270 000 Kč   

Náklady na zpracování 900 800 Kč 720 000 Kč   

Prodejní cena za m³ 900 5 000 Kč   4 500 000 Kč 

   
Zisk: 3 510 000 Kč 

Pesimistická varianta 

Popis Mnoţství Cena za jednotku Cena celkem Výnosy celkem 

Náklady na těţbu 800 300 Kč 240 000 Kč   

Náklady na zpracování 800 900 Kč 720 000 Kč   

Prodejní cena za m³ 800 4 000 Kč   3 200 000 Kč 

   
Zisk: 2 240 000 Kč 

Tabulka 19 Varianty výnosnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Je tedy patrné, ţe i při pesimistické variantě by následovaly enormní výnosy 

s tím, ţe kromě rizik je tato varianta maximálně kritická vůči všem proměnným. 

 

4.5.5 Doba návratnosti projektu 

 

Kromě ziskovosti projektu bude dále potenciálního investora zajímat především 

doba návratnosti. Ta nám říká, za jak dlouhou dobu se podniku a investorovi vrátí 

veškeré vloţené prostředky. Tedy za jakou dobu stihnou příjmy pokrýt náklady. Běţně 

se doba návratnosti počítá přesněji na menší časové úseky. V našem případě ale bude 

návratnost určena na celé těţební sezóny. Jinak řečeno určíme,  v kolikátém roce 

výnosy převýší náklady včetně ceny investorem vloţených pozemků v celkové hodnotě 

1 300 000 Kč. V kalkulaci tedy budou zahrnuty celkové počáteční náklady v hodnotě 

3 160 000 Kč, které pokrývají prvních pět let provozu. Dále pak budou od zisků dle 

tabulky výnosnosti (Tabulka 18) odečítány pouze náklady na roční údrţbu plantáţe a 

roční anuita ze splátky úvěru. Doba návratnosti bude opět vypočítána pro všechny 

varianty. 
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Optimistická varianta 

Rok Výdaje Příjmy Zůstatek 

2016 -1 753 000 Kč 0 Kč -1 753 000 Kč 

2017 -493 000 Kč 0 Kč -2 246 000 Kč 

2018 -533 000 Kč 0 Kč -2 779 000 Kč 

2019 -573 000 Kč 0 Kč -3 352 000 Kč 

2020 -613 000 Kč 0 Kč -3 965 000 Kč 

2021 -200 000 Kč 6 500 000 Kč 2 335 000 Kč 

  
Plná návratnost v 6. roce 

Realistická varianta 

Rok Výdaje Příjmy Zůstatek 

2016 -1 753 000 Kč 0 Kč -1 753 000 Kč 

2017 -493 000 Kč 0 Kč -2 246 000 Kč 

2018 -533 000 Kč 0 Kč -2 779 000 Kč 

2019 -573 000 Kč 0 Kč -3 352 000 Kč 

2020 -613 000 Kč 0 Kč -3 965 000 Kč 

2021 -200 000 Kč 3 510 000 Kč -655 000 Kč 

2022 -200 000 Kč 3 510 000 Kč 2 655 000 Kč 

  
Plná návratnost v 7. roce 

Pesimistická varianta 

Rok Výdaje Příjmy Zůstatek 

2016 -1 753 000 Kč 0 Kč -1 753 000 Kč 

2017 -493 000 Kč 0 Kč -2 246 000 Kč 

2018 -533 000 Kč 0 Kč -2 779 000 Kč 

2019 -573 000 Kč 0 Kč -3 352 000 Kč 

2020 -613 000 Kč 0 Kč -3 965 000 Kč 

2021 -200 000 Kč 2 240 000 Kč -1 925 000 Kč 

2022 -200 000 Kč 2 240 000 Kč 115 000 Kč 

  
Plná návratnost v 7. roce 

Tabulka 20 Doba návratnosti investice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S ohledem na charakter projektu se dá předpokládat delší návratnost investice. 

Prvních pět let jsou vykázány nulové výnosy, pouze naskakují výdaje za sadbu a údrţbu 

porostu aţ na celkovou nejvyšší hodnotu 3 965 000 Kč. V částce jsou zahrnuty i 

investorské pozemky a anuitní splátky bankovního úvěru. I přes to všechno dochází 

k návratu vloţených prostředků v sedmém roce ţivota projektu a u optimistické varianty 

je to dokonce o rok dříve, jiţ po první těţbě. 
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4.6 Sumarizace a závěrečná doporučení 

 

Podnikatelský plán na rozvoj společnosti K&M, s.r.o. se jeví jako velice zajímavá a 

perspektivní příleţitost na našem trhu. Obzvláště pak s ohledem na dobu návratnosti 

investice v sedmém roce ţivotnosti z celkově udávaných 25 let.  

Podnik se jeví jako finančně zdravý, s velmi nízkou mírou zadluţenosti kolem 14 

%. S tím pak souvisí i velice příznivá likvidita, jejíţ hodnoty se pohybují kolem 2,8 pro 

likviditu okamţitou a 6,1 pro běţnou. Rentabilita kolem 20 % taktéţ značí silný 

potenciál rozvoje, stejně jako zbytek uvedených analytických ukazatelů. Slabší stránkou 

z ekonomického hlediska je snad pouze vysoká hodnota oběţných aktiv tvořených 

z většiny uskladněným materiálem.  

Jednou z dalších slabých stránek firmy je její vedení. Doporučuji tedy především 

snahu o zlepšení vedení firmy po organizační stránce. Ať uţ se bude jednat o osobní 

rozvoj samotného jednatele, nebo přijetí či zapojení další osoby do organizační sféry 

podniku.  

K opatrnosti dále nabádají dostupná data o růstu a pouţití paulownie. Jediná 

oficiální data jsou poskytována pouze prodejcem sazenic, tedy firmou Paulownia-CFI, 

Ltd, které mohou být značně ovlivněné za účelem propagace vlastního produktu. Další 

dostupné informace se vyskytují z větší části pouze na nejrůznějších diskuzních fórech. 

Jedná se tedy o zdroje neověřené.  

Dle mého názoru je však projekt příliš naddimenzovaný nad moţnosti podniku a 

v případě dofinancování provozních nákladů projektu pomocí bankovního úvěru 

v celkové výši 2 000 000 Kč by podnik pravděpodobně nebyl schopen plnit své závazky 

vůči věřitelům, tedy vůči bance.  

S ohledem na investora poskytujícího ornou půdu k realizaci projektu bych 

doporučil projekt realizovat v menší míře. Proti poskytnutí pozemků v hodnotě 

1 300 000 Kč by totiţ investor pravděpodobně poţadoval majoritní podíl v podniku. 

Doporučuji tedy projekt odloţit a prozatím se věnovat dalšímu rozvoji podniku nebo 

vyuţít nerozvinutého trhu v tomto výrobním odvětví a projekt realizovat v míře 

poloviční neţ bylo původně zamýšleno. Tedy plantáţ o rozloze 5 ha. V tomto případě 

uţ by na podnik nebyla vyvinuta taková finanční zátěţ jako u původně plánovaného 

projektu. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této závěrečné práce byla příprava podnikatelského plánu pro rozvoj lesnické 

firmy K&M, s.r.o. Představitele této společnosti pana Karla Raboně osobně znám jiţ 

dlouhá léta, ještě z doby kdy v oboru lesnictví pracoval jako ţivnostník. Nyní 

s transformací právní formy hledal nové směry rozvoje. A i přes fakt, ţe občas z jeho 

strany vázla komunikace, podařilo se práci úspěšně dokončit. 

Pro splnění zadaných cílů jsem pak pouţil teoretické poznatky z odborných 

pramenů stanovující systém a posloupnost pro optimální analyzování vnějšího i 

vnitřního prostředí podniku a následné objektivní ohodnocení situace při sestavování 

podnikatelského plánu. Nemalou roli pak také hrály osobní zkušenosti a poznatky 

z minulosti. 

Jako zdroj informací o konkrétním stromu i jiných dřevin jsem vyuţil dostupné 

internetové zdroje a dříve zpracovanou případovou studii. Této stránce podnikatelského 

plánu jsem věnoval nemalé úsilí, opět pro dobro objektivity a věrohodnosti údajů. O 

paulowniích se toho v našich klimatických podmínkách zatím příliš neví a spoléhat se 

na informace z jednoho zaujatého zdroje by pravděpodobně nepřineslo nejlepší 

výsledek. 

Po detailním rozboru podniku a technické studii proveditelnosti je zcela evidentní, 

ţe v tomto odvětví se skrývá velký potenciál. Bohuţel se však jedná o časově a finančně 

velmi náročný způsob podnikání. Na zaloţení plantáţí o větších rozlohách je potřebná 

silná prosperita stávajícího podniku, aby tyto aktivity dokázal dlouhodobě financovat ze 

své běţné činnosti. Při prvních výnosech nejdříve po pěti letech provozu je totiţ 

prakticky nemoţné realizovat tento druh podnikání jako jediný zdroj obţivy. Pokud se 

ale realizace podaří, podnikatel bude náleţitě odměněn. 

Součástí práce byla také analýza a zhodnocení rizik, která prokázala největší 

nebezpečí selhání právě v ohledu na zastaralou a poruchovou techniku, ale mimo jiné 

také na organizační nedostatky v podniku. 

I kdyţ poslední kapitola této práce nebyla vůči firmě K&M, s.r.o. příliš lichotivá, 

věřím, ţe vedení podniku najde pro tento dokument vyuţití, minimálně pro interní účely 

a na základě mých doporučení vybuduje v nejbliţší budoucnosti pevný základ pro 



68 

 

realizaci projektu. Ať uţ na stejné úrovni, nebo niţší. Byla by totiţ škoda zahodit tak 

obrovský potenciál tohoto plánu kvůli pár drobným nedostatkům, které lze relativně 

snadno napravit. 
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I 

 

 

Označení 
Aktiva 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 924 893 1022 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 521 535 540 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 521 535 540 

B. II. 1. Pozemky 230 230 230 

B. II. 2. Stavby 120 131 149 

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 171 174 161 

C. Oběţná aktiva 403 358 410 

C. I. Zásoby 217 198 222 

C. I. 1. Materiál 136 122 121 

C. I. 5. Zboţí 81 76 101 

C. III. Krátkodobé pohledávky 45 45 0 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 45 45 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 141 115 188 

C. IV. 1. Peníze 50 42 61 

C. IV. 2. Účty v bankách 91 73 127 

D. I. Časové rozlišení 0 0 72 

D. I. 1. Náklady příštích období 0 0 45 

D. I. 3. Příjmy příštích období 0 0 27 

 

Příloha 1 Rozvaha aktiv 2012 – 2014 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

Označení 
Pasiva 2012 2013 2014 

  Pasiva celkem 924 893 1022 

A. Vlastní kapitál 773 793 831 

A. I. Základní kapitál 521 535 540 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 114 126 142 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 0 0 27 

A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 138 132 149 

B. Cizí zdroje 151 100 119 

B. III. Krátkodobé závazky 0 0 51 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 51 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 151 100 68 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 124 88 52 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 27 12 16 

C. I. Časové rozlišení 0 0 72 

C. I. 1. Výdaje příštích období 0 0 45 

C. I. 2. Výnosy příštích období 0 0 27 

 

Příloha 2 Rozvaha pasiv 2012 – 2014 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

Označení 
Výkaz zisku a ztráty 2012 2013 2014 

1. Trţby za prodej zboţí 975 1009 1120 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 517 560 608 

+ Obchodní marţe 458 449 512 

A. II. Výkony 618 671 702 

A. II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 618 671 702 

B. Výkonová spotřeba 439 482 528 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 412 436 497 

B. 2. Sluţby 27 46 31 

+ Přidaná hodnota 637 638 686 

C.  Osobní náklady 441 447 463 

C. 1. Mzdové náklady 362 369 381 

C. 3. Náklady na soc. zab. a zdrav. poj. 79 78 82 

C. 4. Sociální náklady 0 0 0 

D.  Daně a poplatky 21 19 32 

* Provozní výsledek hospodaření 175 172 191 

N. Nákladové úroky 8 5 6 

N. XI. Ostatní finanční výnosy 12 8 14 

O. Ostatní finanční náklady 5 9 5 

* Finanční výsledek hospodaření 15 4 15 

Q. Daň z příjmu za běţnou činnost 52 44 57 

Q. 1. Splatná 47 39 52 

Q. 2.  Odloţená 5 5 5 

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 138 132 149 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 138 132 149 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 190 176 206 
 

Příloha 3 Výkaz zisku a ztráty 2012 – 2014 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 


