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Abstrakt 

V diplomové práci posuzuji efektivnost investičního záměru společnosti 

SPAME, s.r.o., na základě finanční analýzy. Investici hodlá společnost realizovat 

v rámci rozšíření své podnikatelské činnosti. Obsahem práce je posouzení současné 

situace společnosti a její finanční analýza, návrh podnikatelského záměru, tvorba 

plánované výsledovky projektu a jeho ekonomické zhodnocení. 

Abstract 

In my master´s thesis I analyse on efficiency of investment project of the 

company SPAME Ltd. considering the financial analysis. The company intends to 

implement within the extension of its business activities. Substance of work is 

assessment of present circumstances of company and its financial analysis, 

recommendation on business plan and  elaboration of planned income statement and its 

economic evaluation.   
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Úvod 

Malé a střední společnosti jsou nedílnou součástí struktury každé vyspělé tržní 

ekonomiky. Tyto ekonomické subjekty se vyznačují vysokou mírou flexibility a 

pružným přizpůsobením měnícím se tržním podmínkám. Význam malého a středního 

podnikání spočívá ve vytváření pracovních příležitostí, využívání materiálních zdrojů a 

k tvorbě hrubého domácího produktu.  

Se zvyšujícím se tempem růstu nových malých a středních podniků se také 

zvyšuje míra krátkodobé životnosti mnohých z nich.  

Primárním cílem každého podniku je docílení zisku prostřednictvím uspokojení 

zákazníka. Ostatní cíle vytyčené ve výrobě, výkonech, prodeji, podílu na trhu, 

financích, výzkumu či personalistice představují spíše cesty, jak dosáhnou primárního 

cíle. Zabezpečit prosperitu a úspěšný rozvoj podniku v náročných podmínkách tržního 

hospodářství, není jednoduchá záležitost. Jedním z významných předpokladů pro jejich 

zabezpečení je propracovaná zamýšlená strategie rozvoje podniku, důkladná příprava a 

realizace projektů, prostřednictvím nichž je strategie uskutečňována.  

Podnikatelský plán, který je výstupem přípravy zamýšlených projektů a slouží 

k jejich realizaci, tak představuje významný nástroj pro řízení nově vznikajících 

podniků, či při rozvoji již stávajících podniků. Další neméně důležitá funkce tohoto 

plánu spočívá v tom, že představuje základní podkladový materiál, jenž by měl 

přesvědčit potenciální investory (banky a jiné) o výhodnosti zamýšleného projektu a 

přimět je poskytnout finanční prostředky na jeho financování. 

V dnešní době se mnohdy považuje nápad, myšlenka či originální řešení za 

základní kámen úspěchu podnikání. Přijetí, či odmítnutí nabídky je však výstupem 

individuální rozhodnutí zákazníka, jenž  je ovlivňováno především intenzitou 

konkurence i možností substitučního uspokojení potřeb. Než začneme něco vyrábět, 

prodávat či poskytovat služby, měli bychom získat potřebné informace o objemu a 

vývoji poptávky, o typech zákazníků, o nabídce konkurence a dodavatelů v rámci námi 

zvoleného oboru. Podnik musí umět trhu naslouchat, především být schopen získávat a 
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vyhodnocovat informace rozptýlené po celém trhu, a na základě těchto informací 

pružně reagovat.  

Vymezení problému a cíl práce 

Posláním mé práce je na základě finanční analýzy posoudit ekonomickou 

efektivnost investičního záměru, který hodlá společnost realizovat s rozšířením své 

podnikatelské činnosti.  Společnost SPAME, s.r.o. zvažuje zahájit výrobu plastových 

výplní stavebních otvorů. K výkonu této činnosti bude muset vynaložit určitou výši 

kapitálu a pořídit příslušné výrobní zařízení.  

Podnikatelský plán představuje souhrn odpovědí na drtivou většinu dotazů, 

týkajících se založení firmy, či jejího rozšíření:  

• Jaká výše finančních zdrojů bude potřeba?  

• Uživí se firma při stávajících cenách?  

• Čím začít?  

• Kolik zaměstnanců bude potřeba?  

Aby realizace podnikatelského projektu společnosti byla úspěšně naplněna, 

provedu jeho detailní přípravu, a budu postupovat tak, abych nezanedbala či 

nepodcenila žádné faktory, jenž by mohly mít negativní dopad při samotné realizaci 

projektu, například při obstarávání prostředků na jeho financování při samotném 

provozu projektu.  

Klíčovým ukazatelem pro mé rozhodnutí, o uskutečnění záměru výroby 

plastových výplní stavebních otvorů, bude posouzení efektivnosti vynaložené investice 

na základě finanční analýzy.  

V rámci finanční analýzy vyčíslím plánované výsledky hospodaření 

v jednotlivých letech životnosti projektu na základě očekávaných tržeb, a s nimi 

souvisejících nákladů. Při posouzení ekonomické efektivnosti investice budu vycházet 

z potřebné výše investičních nákladů projektu a z plánovaného peněžního toku 

v jednotlivých letech provozu. V této části využiji metod, jenž zohledňují časovou 

hodnotu peněz. Investici zhodnotím na základě propočtů čisté současné hodnoty, indexu 
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rentability, doby návratnosti a vnitřního výnosového procenta. Výhodnost 

uskutečňované investice pečlivě zvážím, jelikož zabezpečuje společnosti její prosperitu, 

rozvoj a životaschopnost v náročných podmínkách tržní ekonomiky. 

V poslední kapitole mé práce zohledním možná podnikatelská rizika spojená 

s investičním záměrem, jelikož ani kvalitně připravený plán nezaručuje jeho 

stoprocentní úspěch.  

Práce bude přínosem především pro společnost SPAME, s.r.o., která hodlá 

rozšířit své podnikatelské aktivity o výrobu plastových výplní stavebních otvorů. Svůj 

přínos může mít však i pro ostatní firmy, které by chtěli zahájit podnikatelskou činnost 

ve stejném oboru. 
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1. Teoretická východiska práce 

1.1 Tvorba podnikatelské strategie 

Zpracování strategie je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení 

podnikatelské prosperity. Tato strategie tvoří určitý rámec, ve kterém probíhá příprava 

podnikatelských projektů. 

Přípravu podnikatelské strategie lze rozdělit do čtyř základních kroků: 

• Analýza a vnitřních zdrojů a schopností podniku 

• Analýza okolí podniku 

• Stanovení poslání podniku a tvorba strategie 

• Hodnocení variant podnikatelských strategií včetně volby varianty určené 

k realizaci 

1.1.1 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

V rámci tohoto kroku se stanoví určitá diagnóza a vyhodnotí výchozí postavení 

podniku, které umožňuje specifikovat jeho možnosti a schopnosti vytvářet, vyrábět a 

prodávat výrobky a také schopnost zajistit finanční stabilitu, reprodukci a rozvoj 

podniku. Úkolem této analýzy je identifikovat strategicky významné zdroje, schopnosti 

a specifické přednosti podniku jako zdroje konkurenční výhody. Je tvořena souborem 

dílčích analýz, které se zaměřují na jednotlivé stránky podniku.  

1.1.1.1 Analýza a hodnocení zdrojů podniku 

Základem této analýzy je určitá inventarizace jednotlivých zdrojů, kterými 

podnik disponuje. Jde především o zdroje: 

• technicko-ekonomické a kapacitní zajištění výrobního programu stroji a 

zařízeními, materiály a energiemi, 

• disponibilitu pracovních sil z hlediska profesní a kvalifikační struktury, 

• finanční zdroje a rezervy. 
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Stávající zdroje podniku je třeba analyzovat a hodnotit nejen z pohledu 

současných, ale především z hlediska očekávaných budoucích rozvojových potřeb 

podniku (1). 

1.1.1.2 Analýza a hodnocení ekonomické a finanční situace podniku 

Finanční analýza představuje zcela specifickou součást analýzy zdrojů podniku. 

Tato analýza podniku umožňuje souhrnně posoudit aktuální finanční a ekonomickou 

situaci společnosti. Využívá různých specifických postupů a metod.  

Na základě analýzy finanční situace lze odhalit případné poruchy ve finančním 

hospodaření společnosti (7). Analýzu finanční výkonnosti podniku, lze využít jako 

analýzu ex post, hodnotící minulý vývoj, ale především jako analýzu ex ante, tzn. 

analýzu budoucího vývoje, což je z pozice strategické analýzy zvláště významné. 

� Ukazatelé výnosnosti 

Tyto účetní poměrové ukazatelé charakterizují, jak je ve společnosti 

zhodnocován vázaný kapitál. Žádoucí je co nejvyšší hodnota těchto ukazatelů.  

Výnosnost vloženého kapitálu (návratnost investice) 

Anglická zkratka ROI - Return on Investment. 

            

Doporučená hodnota 0,12 – 0,15 

Výnosnost celkových vložených prostředků (návratnost aktiv) 

Anglická zkratka ROA  - Return on Assets. 

               

Doporučená hodnota 0,06 – 0,1 

Výnosnost vlastního kapitálu 

Ukazatel měří výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. 

Anglická zkratka ROE – Return On Equity. 
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Výnosnost tržeb   

Vyjadřuje kolik haléřů zisku připadá na 1 Kč tržeb. 

     

Doporučené hodnoty: 0,04 – 0,08       

� Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří využití jednotlivých složek majetku. Stejně jako 

ukazatelé výnosnosti, srovnávají výstup a vstup. Vstupem jsou jednotlivé položky aktiv 

firmy. 

Obrat celkových aktiv 

 

Obrat celkových aktiv měří využití celkového majetku firmy, respektive jaký 

objem výnosů je firma schopna prostřednictvím svého majetku vyprodukovat (7). 

Obrat stálých aktiv 

 

Obrat stálých aktiv měří využití stálého majetku firmy, respektive jaký objem 

výnosů je firma schopna prostřednictvím svého stálého majetku vyprodukovat. 

� Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují strukturu kapitálu firmy z hlediska jejich 

původu (tj. poměr vlastních a cizích zdrojů). Pojmem zadluženost je myšleno využívání 

cizích zdrojů k financování podnikatelských aktivit společnosti (3). 
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Míra zadluženosti k celkovým aktivům 

       

Doporučená hodnota 0,3 – 0,5  
 

Koeficient samofinancování  

Měří podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu firmy.  

       

Doba splácení dluhů po odečtení pohotových peněžních prostředků     

     

� Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost firmy přeměnit konkrétní aktivum na peněžní 

prostředky. S tímto pojmem je spojen i pojem solventnosti (platební schopnosti), kterým 

je myšlena schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Právě 

likvidita se využívá pro měření solventnosti. V obecné podobě jsou ukazatele likvidity 

definovány jako podíl toho, čím je možno platit a toho, co je nutno platit (11). 

Likvidita okamžitá (likvidita 1. stupn ě) 

 

Doporučené hodnoty: 0,2 – 0,5 

Likvidita pohotová (likvidita 2. stupn ě) 

  

Doporučené hodnoty: 1 – 1,5  
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Likvidita b ěžná (likvidita 3. stupně) 

      

Doporučené hodnoty: 2 – 3  

� QUICKTEST 

Dílčí ukazatelé analýzy finanční situace společnosti mají pouze omezenou 

vypovídací schopnost a je nezbytné je hodnotit v potřebných souvislostech. Formulace 

závěru o celkové finanční situaci podniku je úlohou vícekriteriálního rozhodování, kde 

každý z použitých ukazatelů tvoří jedno z kritérií. Existuje několik souhrnných 

finančních ukazatelů. Jedním ukazatelem je i rychlý test - quicktest. Jeho význam 

spočívá v bodovém hodnocení. Souhrnné posouzení finančního zdraví společnosti se 

určí jako suma jednotlivých bodových hodnocení dílčích ukazatelů,  a toto bodové 

hodnocení se stanoví  pomocí expertně vytvořených bodových stupnic (3). 

Tabulka č. 1 Quicktest 

  
Koeficient 

samofinancování 
[%] 

Doba splácení 
dluhů po 

odečtení pohot. 
pen. prostředků 

[roky] 

Provozní 
CF/Tržby [%]  ROI [%] 

Hodnota ukazatele         

Známka ukazatele         

Známka finanční 
stability   X 

Známka výnosové 
situace 

X   

Známka celkem   

Bodová stupnice         
1 výborný >  30 % <  3 roky >  10 % >  15 % 

2 velmi dobrý >  20 % <  5 roků >   8 % >  12 % 

3 průměrný >  10 % <= 12 roků >   5 % >   8 % 

4 špatný <= 10 % >  12 roků <= 5% <= 8 % 

5 ohrožení insolvencí neg. >  30 roků neg. neg. 
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� Ukazatelé ekonomické efektivnosti 

Na základě těchto ukazatelů se posuzuje, zda-li určitý projekt zamítnout či 

přijmout a realizovat. Měří výnosnost zdrojů investovaných na realizaci projektu (1). 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (ČSH) představuje součet diskontovaných (současných) 

hodnot všech peněžních toků projektu. Stanovení tohoto ukazatele spočívá ve výpočtu 

současné hodnoty každého peněžního toku projektu a následném sečtení těchto hodnot. 

ČSH představuje jedno z hodnotících kritérií investic. Je-li čistá současná hodnota 

projektu kladná, potom může být přijat a realizován. Z více možných investic vybereme 

tu s nejvyšší čistou současnou hodnotou (11). 

          

kde: 

ČSH …… čistá současná hodnota projektu v Kč 

Pt ………. příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

KV …….. kapitálový výdaj v Kč 

i………… diskontní sazba investičního projektu 

N ………. doba životnosti investice 

t ………... jednotlivé roky doby životnosti investice 

Doba návratnosti investice 

Představuje počet let, tedy dobu, za kterou peněžní příjmy z plynoucí z investice 

vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici (11). 

Index rentability 

Index rentability (IR) představuje velikost diskontované hodnoty budoucích 

příjmů projektu, která připadne na jednotku investičních nákladů, rovněž přepočtených 

na současnou hodnotu.   
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kde: 

IR ……..index rentability  

Vnit řní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento podnikatelského projektu je rovno takové diskontní 

míře, při které je čistá současná hodnota projektu rovna nule (1). 

 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta lze použít několik postupů. Může se 

vypočítat iterativním postupem, na základě lineární interpolace či za pomocí finanční 

funkce v excelu nebo na kalkulačce. Pro použití interpolace je nutné odhadnout dvě 

míry výnosnosti tak, aby pro nižší výnosovou míru byla čistá současná hodnota kladná, 

pro  druhou vyšší výnosovou míru záporná. K výpočtu lze použít následující vzorec: 

 

kde: 

VVP …….. vnitřní výnosové procento 

iv ………... vyšší hodnota požadované výnosnosti (diskontní míry) 

in ………… nižší hodnota požadované výnosnosti (diskontní míry) 

ČSHv …… čistá současná hodnota projektu při vyšší diskontní míře (záporná) 

ČSHn …… čistá současná hodnota projektu při nižší diskontní míře (kladná) 

1.1.2 Analýza okolí podniku 

Analýza vnějšího okolí podniku se zabývá rozborem faktorů v okolí podniku, 

které ovlivňují či by v budoucnosti mohly ovlivňovat jeho strategické postavení. 
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Základním úkolem této analýzy je vymezení okolí a identifikace jeho základních 

faktorů a vazeb mezi nimi.  

Analýza vlivu makrookolí 

Makrookolí tvoří celkový politický, ekonomický, sociální a technologický celek, 

v němž se podnik pohybuje. Zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a 

obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování. Faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické jsou klíčovými prvky 

v rámci analýzy makrookolí, tzv. PEST analýzy. Hlavním úkolem této analýzy je 

identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na podnik, a 

odhadovat, k jakým změnám v těchto klíčových oblastech může dojít. 

Analýza mikrookolí 

Za klíčový aspekt podnikového okolí se považuje odvětví, v rámci kterého 

podnik soutěží. Vymezení relevantního odvětví je důležitým krokem formulace 

strategie. Struktura odvětví má velký vliv na definici konkurenčních pravidel hry a 

současně i zvolených strategií. Jejím cílem je především identifikace a odhad vývoje 

budoucích trendů zásadních hybných sil působících v odvětví a faktorů, které činí 

odvětví více či méně atraktivní. 

Základními charakteristikami okolí jsou: velikost trhu, geografický rozsah 

konkurence, růst trhu a fáze v životním cyklu, množství a velikost konkurentů, množství 

zákazníků, stupeň vertikální integrace, vstupní a výstupní bariéry, tempo změn 

technologie, výrobková inovace, nároky na kapitál, diferenciace výrobku a míra 

hospodárnosti (8). 

1.1.3 Stanovení poslání podniku a tvorba strategie 

Výsledky předchozích analýz a hodnocení spolu s vyjasnění určitých klíčových 

zásad podnikatelské filosofie vedením podniku jsou vhodným základem pro formulaci 

poslání podniku, jenž představuje určitý vrchol strategických cílů podniku. Poslání 

podniku by mělo vyjadřovat hlavní orientaci pro celou kulturu podniku, jeho vnitřní a 

vnější chování a specifikovat přednosti, o které se chce podnik opírat. Vyjasnění poslání 

podniku vytváří předpoklady pro stanovení podnikových cílů, jejichž formulace je již 

konkrétnější (1). 
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1.1.3.1   SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro 

systematickou  analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících 

strategické postavení podniku. Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky 

vnitřní situace podniku, silné a slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí, 

příležitosti a hrozby. Základním přínosem SWOT analýzy je pečlivá identifikace 

vnějších a vnitřních faktorů a následné ocenění jejich vlivů a vazeb mezi nimi. Postup 

při realizaci SWOT analýzy je obvykle následující: 

• identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku (viz. Analýza 

okolí) 

• s využitím závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů a schopnosti 

podniku identifikovat silné a slabé stránky podniku a specifické přednosti 

• posouzení vzájemných vztahů jednotlivých silných a slabých stránek na 

jedné straně a hlavních změn v okolím prostředí firmy na straně druhé 

Dominantním cílem SWOT analýzy je provedení strukturované analýzy 

odkrývající faktory relevantní pro formulaci strategie (8). 

1.2 Význam podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán představuje ústřední roli při zakládání nové firmy a také při 

rozšíření podnikatelských činností stávajícího podniku. Významnou měrou rozhoduje o 

dosažení  budoucího úspěchu a slouží jako příloha k žádosti o bankovní úvěr. Kromě 

toho plní také jiné ne méně důležité funkce. 

1.2.1 Nástroj řízení 

Podnikatelský plán je základním řídícím dokumentem pro zakladatele podniku.  

• Slouží k uspořádání a představení firemní koncepce. 

• Podnikatelský plán lze konzultovat s odborníky. 

• Podnikatelský plán přiměje zakladatele firmy dohodnout se na konkrétních 

představách o cílech, strategiích a opatřeních. 
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• Spolu s podnikatelským plánem se sestavují plány opatření a projektů, 

sloužící jako směrnice pro pozdější každodenní práci managementu a 

zaměstnanců. 

• Podnikatelský plán představuje nástroj pro pozdější srovnávání plánu a 

skutečného stavu. 

1.2.2 Podklad pro získání finančních prostředků 

Podnikatelský plán je důležitým podkladem pro získání: 

• bankovních úvěrů, 

• vlastního kapitálu od společností Venture capital (rizikového kapitálu), 

soukromých a institucionálních investorů, 

• dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie (10). 

1.3 Příprava podnikatelských projektů 

Příprava a realizace podnikatelských projektů je základní formou naplňování 

zvolené podnikatelské strategie. V rámci této fáze je důležité si připravit mnoho 

podkladů, zjistit velké množství údajů a ověřit si řadu informací.  

Proces přípravy a realizace podnikatelských projektů představuje tři návazné 

fáze: 

• Předinvestiční, 

• investiční, 

• provozní (operační). 

Pro zpracování úspěšného podnikatelského projektu jsou důležité všechny 

uvedené fáze. I přesto je nutné věnovat zvýšenou pozornost fázi předinvestiční.  

1.3.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze se je členěna do třech dílčích fází, a to: 

• identifikace podnikatelských příležitostí 
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• předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho 

variant 

• hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí 

1.3.1.1 Identifikace podnikatelských příležitostí  

Identifikace podnikatelských příležitostí je výchozím bodem předinvestiční fáze. 

Příprava podnikatelského projektu začíná identifikací tohoto projektu, respektive jeho 

určité základní myšlenky. Podnikatelský projekt se zpravidla odvíjí od vyjasnění určité 

podnikatelské příležitosti identifikované v rámci přípravy podnikatelské strategie. 

Různé činnosti realizované v rámci přípravy této strategie, zejména její fáze 

spočívající v analýze a prognóze faktorů podnikatelského okolí, jimiž je např. rostoucí 

poptávka po určitých službách či výrobcích, nalezení nových výrobků, odvětvové a 

oborové struktury průmyslu aj. 

Tyto určité podnikatelské příležitosti je potřeba posoudit a vyhodnotit před jejich 

detailním propracováním do podoby podnikatelského projektu. Určitou formou 

vyjasnění jednotlivých příležitostí jsou studie těchto příležitostí (tzv. opportunity 

studies), jejichž cílem je zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech 

do formy, která by umožnila posoudit, alespoň v hrubé míře, efekty a nadějnost 

projektů, založených na těchto příležitostech. Podnikatelské příležitosti, jenž prošly 

tímto předběžným výběrem, se dále propracují, a to již ve větší míře podrobnosti ve 

formě tzv. předběžných technicko-ekonomických studii (pre-feasibility studies). 

Předběžné technicko-ekonomické studie 

Tyto studie představují určitý mezistupeň mezi stručnými studiemi příležitostí a 

značně podrobnými značně nákladnými a časově náročnými technicko-ekonomickými 

studiemi (feasibility studies), které podrobně rozpracovávají jednotlivé aspekty 

podnikatelského projektu.  

Cílem zpracování  této předběžné studie je určit, zda-li: 

• podnikatelská příležitost je do určité míry slibná, že na základě informací 

z této studie lze rozhodnout o realizaci projektu 

• byly analyzovány a hodnoceny všechny možné varianty projektu 
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• základní náplň projektu opravňuje jeho podrobnou analýzu v podobě 

technicko-ekonomické studie 

• jednotlivé aspekty projektu mohou být do té míry závažné, že vyžadují jejich 

detailní prozkoumání pomocí podpůrných a doplňkových studií, jako jsou 

marketingové průzkumy, laboratorní testy aj. 

• klíčová myšlenka, na níž je projekt postaven, je pro určitého investora nebo 

skupinu investorů dostatečně atraktivní, nebo je tomu naopak 

• stav životního prostředí v zamýšlené oblasti realizace projektu i možné 

důsledky plynoucí z tohoto projektu neodporují existujícím standardům 

ochrany životního prostředí 

Z vyhodnocení předběžné technicko-ekonomické studie vyplyne, zda nadějnost 

a potenciální efektivnost projektu je do té míry slibná, že to opravňuje jeho detailní 

rozpracování v podobě technicko-ekonomické studie (feasibility study), či se od dalších 

prací na projektu upustí. 

1.3.1.2 Technicko-ekonomická studie projektu  

Struktura a náplň technicko-ekonomické studie projektu se významně neliší od 

předběžné technicko-ekonomické studie. Rozdílnost těchto studií spočívá hlavně 

v podrobnosti informací, hloubce analýzy a posuzování variant projektu. 

Cílem této fáze přípravy podnikatelského projektu je podrobné rozpracování 

technických, ekonomických, finančních a manažerských aspektů projektu při 

respektování variantních cest a způsobů dosažení základních cílů tohoto projektu. 

Tato studie by měla podávat (v systematickém a logickém uspořádání) veškeré 

informace, které jsou klíčové pro souhrnné vyhodnocení projektu, což ústí do konkrétní 

realizace či zamítnutí daného podnikatelského projektu. 

Výstupem této studie je pak formulace projektu včetně jeho cílů a základních 

charakteristik, zahrnujících výše uvedené složky a je-li potřeba i zhodnocení vlivu na 

životní prostředí. 

Finančně-ekonomická část technicko-ekonomické studie zahrnuje investiční 

náklady a náklady v období provozu, výnosy projektu a propočty ukazatelů ekonomické 
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efektivnosti. Příprava podnikatelského projektu v rámci zpracování technicko-

ekonomické studie by měla zajišťovat potřebné údaje pro finančně-ekonomické analýzy 

a hodnocení projektu. Součástí tohoto procesu je i určení základních rizikových faktorů 

a posouzení jejich možných dopadů na projekt. Odhalí-li technicko-ekonomická studie 

některé slabiny projektu a jeho ekonomická efektivnost není dostačující, je zapotřebí 

hledat další možné varianty projektu, které by byli ekonomicky přijatelnější.  

1.3.2 Investiční fáze 

V rámci investiční fáze je třeba vykonat řadu činností, jenž tvoří náplň vlastní 

realizace projektu. Tato fáze je členěna do několika následujících etap: 

• vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu 

• zpracování projektové dokumentace a získání technologie 

• realizace nabídkových řízení zahrnujících vyhodnocení nabídek a výběr 

dodavatelů 

• získání pozemků a výstavba budov a staveb 

• zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob 

• získání a výcvik personálu 

• kolaudace a záběhový provoz 

Aby realizace projektu byla úspěšná musí být zpracován kvalitní plán a účinné 

vlastní řízení realizace projektu. Ty musí spolu zabezpečit, že dílčí klíčové aktivity 

realizace proběhnou včas z hlediska jejich potřebné návaznosti a v žádoucí kvalitě, tak 

aby nebyl ohrožen termín uvedení projektu do provozu.  

1.3.3 Provozní fáze 

Problémy související s provozní fází je potřeba hodnotit jak z krátkodobého, tak 

i dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu, 

respektive záběhového provozu. Zde se mohou vyskytovat možné obtíže jenž pramení 

např. z nezvládnutí technologického procesu, resp. výrobních zařízení, nedostatečné 

kvalifikace apod. Velká část těchto problémů má svůj původ v realizační fázi projektu. 
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Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie projektu a z toho plynoucích 

nákladů na straně jedné a výnosů na straně druhé. Tyto náklady a výnosy se přímo 

vztahují k předpokladům (např. pokud jde o vývoj poptávky, o dosažitelný podíl na trhu 

aj.), ze kterých se vycházelo při zpracování technicko-ekonomické studie.  

1.4 Zpracování technicko-ekonomické studie  

Zpracování technickoekonomické studie je náročný proces, a to jak na potřebné 

vstupní informace, tak i na potřebné znalosti z různých oborů. Studie by měla být 

odrazem tvůrčího myšlení a variantních přístupů jejich zpracovatelů (2). 

Z hlediska náplně technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu by 

v ní měly být obsaženy tyto prvky: 

• analýza trhu a marketingová strategie 

• velikost výrobní jednotky 

• materiálové vstupy a energie 

• umístění výrobní jednotky 

• pracovní síly (lidské zdroje) 

• organizace a řízení 

• finanční analýza a hodnocení 

• analýza rizika 

• plán realizace 

Mezi jednotlivými uvedenými prvky je těsná závislost. Základním přístupem k 

jejímu zpracování je iterační optimalizační proces se zpětnými vazbami, kdy se k volbě 

základních charakteristik projektu dospěje v postupných optimalizačních krocích, 

respektujících existující závislosti mezi těmito charakteristikami (např. závislosti 

velikosti výrobní jednotky a technologického procesu aj.). Zpětná vazba tohoto procesu 

je pak dána tím, že výsledky volby určité charakteristiky projektu v některém 

z následujících kroků (např. volby umístění) nás někdy nutí vrátit se k určitým 

předchozím rozhodnutím a přeměnit je. 
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1.4.1 Analýza trhu a marketingová strategie 

Analýza trhu vedoucí k vyjasnění poptávky po výrobcích a službách je 

v podmínkách tržní ekonomiky rozhodujícím faktorem pro určení základních 

charakteristik a parametrů projektu, přičemž budoucí vývoj této poptávky rozhoduje ve 

značné míře o podnikatelském úspěchu či neúspěchu. Analýza trhu se orientuje 

především na dva vzájemně se ovlivňující aspekty a to na analýzu a prognózu poptávky 

a analýzu tržní konkurence. Klíčovými zkoumanými faktory jsou zde poptávky a 

konkurence, konkurenční produkty a marketingové nástroje, chování a potřeby 

zákazníků. Analyzují se zákazníci (jejich motivy, co kupují a jaký k tomu mají důvod 

apod.), konkurence (silné a slabé stránky), distribuční kanály, obor do něhož projekt 

spadá. Dále je třeba stanovit budoucí vývoj poptávky, což představuje nejdůležitější a 

nejsložitější etapu. 

Analýza a prognóza poptávky, spolu se specifikací a analýzou tržní konkurence 

tvoří východiska pro formulaci marketingové strategie projektu. Tato strategie je určitou 

složkou celkové strategie projektu a charakterizuje jakým způsobem se podnik hodlá 

prosadit na trhu proti konkurenci. V rámci ní se využívají základní marketingové 

nástroje, jenž tvoří marketingový mix. 

Provedené analýzy odhalí řadu zákaznických segmentů a management se musí 

rozhodnout, na jaké segmenty se zaměří. Přitom by se měl zaměřit na takové segmenty 

u nichž může využít svou největší „útočnou sílu“. 

1.4.1.1 Marketingový mix  

Nástroje marketingového mixu by měli být stanoveny tak, aby podpořili a 

zajistili uvedení a udržení produktu v povědomí zákazníků. Jde o čtyři nástroje známé 

jako čtyři P: 

• Produkt (Product): tržní nabídka sama, konkrétně hmatatelný produkt, 

jeho balení a různé služby, které zákazník koupí získá 

• Cena (Price): cena produktu spolu s dalšími poplatky za dodání, záruku 

apod. 
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• Místo nebo distribuce (Place): opatření přijímaná k tomu, aby byl 

produkt na cílovém trhu snadno dostupný a dosažitelný 

• Propagace (Promotion): komunikační aktivity, reklama, podpora prodeje, 

apod. jejichž smyslem je cílový trh informovat, přesvědčit jej nebo mu 

připomenout dostupnost a přínosy produktu (6) 

1.5 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán (business plán) je dokument, který popisuje základní smysl 

existence firmy, její dlouhodobý cíl a cestu k dosažení tohoto cíle. Objasňuje 

podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenčním firmám a potřebným finančním 

zdrojům. 

1.5.1 Náplň podnikatelského plánu 

Tento plán zachycuje základní výsledky a závěry vyplývající z technicko-

ekonomické studie.  

Stručný souhrn (realizační resumé) obsahující: 

a) název a sídlo společnosti, číslo telefonu, faxu, e-mail, kontaktní osoby; 

b) charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu, jejich 

specifické vlastnosti a jedinečnost vzhledem ke konkurenci; 

c) popis trhů, na kterých se firma hodlá prosadit, a distribučních cest, kterých bude 

využívat k dosažení těchto trhů; 

d) strategické zaměření firmy na období příštích tří až pěti let včetně jejích 

dlouhodobých cílů, způsob jak budou tyto cíle dosaženy i uvedení fáze 

podnikatelské činnosti, ve které se firma nachází; 

e) zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy ve 

vztahu k danému podnikatelskému projektu, 

f) finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, velikost 

potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro 

poskytovatele kapitálu (2). 
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Tento souhrn by měl  stručně vystihnout popis podniku, objasnit jeho důležité 

cíle a vymezit z jakého důvodu je vlastník podniku osobou, která je schopná vytvořit 

úspěšný podnik. 

Základní východiska: 

a) podrobný popis nového podniku, resp. historie firmy u již existujícího podniku, 

pro vytvoření představy o jeho velikosti a záběru; 

b) důležitá charakteristika produktu, resp. služby: zde je třeba uvést důležité 

charakteristiky produktů, resp. služeb, které jsou náplní projektu, jejich 

vlastnosti (znaky jedinečnosti), jaké výhody poskytují zákazníkům, odlišnost od 

konkurence. Důležité je také specifikovat jejich současnou fázi, dobu životnosti 

a kdo bude jejich uživatelem.; 

Sledované cíle, zahrnující:  

a) strategické cíle, kterých se firma snaží dosáhnout realizací projektu, 

b) specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, jimiž jsou např. uspokojení poptávky, 

rozvoj organizace a řízení. Je důležité, aby tyto cíle byly reálné a dostatečně 

motivující.  

Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie daného 

podnikatelského projektu, týkající se: 

a) analýzy trhu a tržní konkurence, 

b) marketingové strategie, 

c) výrobní kapacity a výrobního programu, 

d) materiálů, technologie a výrobního zařízení, umístění, 

e) pracovních sil, 

f) organizace a řízení, 

g) prognóz hospodářských výsledků a finančních plánů, 

h) vlastnictví (právní forma, objem a forma kapitálu apod.) 

i) analýzy rizika. 
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1.5.2 Požadavky na podnikatelský plán 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat určité požadavky. Pro banky 

jsou klíčovými ukazateli pro poskytnutí úvěru: 

� reálnost a konzistentnost plánu, 

� srozumitelnost a přesvědčivost podnikatelského plánu, nesmí se v něm 

vyskytovat nesrovnalosti, 

� jednoznačná výhoda produktu pro zákazníka,  

� existence dostatečně velkého trhu pro produkt, 

� jasný důvod, proč má produkt šanci prosadit se na trhu, 

� výhoda produktu oproti produktům konkurence, 

� propracované a nadějné marketingové strategie, 

� sladěnost dílčích plánů a jejich podloženost reálnými předpoklady a fakty, 

� schopnost managementu uskutečnit podnikatelskou koncepci (11). 

Vypracovaný podnikatelský plán by měl mít i další vlastnosti, jimiž jsou: 

� stručnost a přehlednost a jednoduchost, 

� orientace na budoucnost, 

� nepříliš velký optimismus z hlediska tržního potenciálu, 

� naopak nepříliš velký pesimismus  

� nezakrývání slabých míst a rizik projektu, 

� prokázání, jak může investor získat vynaložený kapitál s patřičným 

zhodnocením zpět během příštích tří až sedmi let (2). 
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2 Analýza problému a sou časné situace 

2.1 Představení společnosti 

Společnost SPAME, s.r.o. byla založena 5. února roku 2004. Její sídlo se 

nachází v Olšanech u Prostějova 207. Právní forma společnosti je společnost s ručením 

omezeným. Hodnota upsaného základního kapitálu činí Kč 200 000,- .  

Svou činností společnost navázala na živnostenské podnikání jejich zakladatelů. 

Ti se již od roku 1991 zabývají opravami elektronických zařízení pro Armádu České 

republiky a civilní sektor. V posledních letech se firma začala zabývat také vlastním 

vývojem a výrobou prostředků malé automatizace na bázi mikrokontrolérů Microchip 

PIC a radiomodulů Radiometrix a Motorola. Od roku 2001 provádí vývoj a výrobu 

terčových zařízení pro armádu. 

Společnost byla, až do současné doby, hlavním dodavatelem terčových zařízení, 

určených pro střelbu ostrým střelivem z pěchotních a lafetovaných zbraní, pro Armádu 

České republiky. Všechna její terčová zařízení byla katalogizována. SPAME, s.r.o. je 

v registru NATO pod číslem NCAGE 1744G. 

Společnost je držitelem certifikátů: 

• systému řízení jakosti dle mezinárodních standardů ISO 9001:2001  

• enviromentálního managementu dle mezinárodních standardů ISO 14001:2001  

• ověřování jakosti při výrobě (AQAP 2120) pro podporu státního ověřování 

jakosti ČOS 051626 dle požadavků NATO 

• certifikát typu na zařízení pro dálkové ovládání terčů 

• průmyslového vlastnictví MRZ-1 

• průmyslového vlastnictví VRZ-1 

Hlavní důvod certifikace společnosti, dle výše uvedených mezinárodních norem, 

spočívá především v naplnění zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podstoupení procesu certifikace společnosti přineslo také zlepšení 

konkurenceschopnosti a enviromentálního profilu, posílení její důvěry a image.  
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2.2 Předmět podnikání  

Předmětem podnikání společnosti SPAME, s.r.o. je dle obchodního rejstříku: 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

• velkoobchod 

• zprostředkování obchodu 

2.3 Výrobní program 

Oblast výroby je zaměřena na státní a civilní sektor.  

Vyráběný sortiment pro Armádu České Republiky: 

• Řídící jednotky zvedáků terčů 

Řídící jednotka POJ1 pro programovatelné řízení zvedáků terčů 

VRZ-1 a MRZ-1 na bázi přenosného PC notebooku 

Řídící jednotka RoR2 pro ruční ovládání zvedáků terčů MRZ-1 

• Zvedáky terčů 

Zvedák pěchotních terčů MRZ-1 napájen výkonnou baterií a dálkově 

řízen rádiem 

Zvedák terčů pro bojová vozidla VRZ-1 pro střelbu z kanónů 

bojových vozidel, napájen výkonnou baterií a dálkově řízen rádiem 

• Vozík pohyblivých terčů RV-1 řízený rádiem, bateriový vozík pro 

střelbu na pohyblivé cíle 

Nabízené služby pro civilní oblast: 

• Malá automatizace  

o vývoj, výroba a instalace elektronických komponentů na základě 

mikrokontrolérů Microchip PIC (automatické spínání, snímání 

stavů, poloh, měření neelektrických veličin pomocí vestavěných 

pomocníků, čítání impulzů zobrazování a přenos údajů po sériové 

lince, apod.) 

o použití počítačů PC jako nejlevnějšího prostředku automatizace  
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o řízené otáčení os krokovými motorky  

o bezdrátový přenos údajů radiovými modemy na vzdálenosti 

stovek metrů, až jednotek kilometrů  

• Opravy NC strojů  

o náhrady starých nefunkčních komponentů NC strojů 

(programovatelné automaty - Telemecanique, frekvenční měniče 

pro asynchronní motory, snímače poloh, teplotní snímače, 

světelné závory, apod.)  

o opravy a údržby elektrického vybavení NC a klasických strojů  

o trvalá údržba strojů na základě dlouhodobé smlouvy  

2.4 Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí valná hromada, která dohlíží na činnost jednatele 

společnosti Ing. Jaromila Spáčila. Jednatel společnosti řídí chod celé společnosti. Pod 

jeho dohled spadá útvar výroby, zásobování a managementu SMJ/EMS, útvar technické 

přípravy a kontroly, útvar vývoje a také administrativa a metrologie. Statutárním 

orgánem je jednatel, jedná a podepisuje za společnost samostatně.  
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Obr. č. 1  Organizační struktura společnosti 

Společnost byla založena dvěma fyzickými osobami. V současnosti je vlastněna 

jedním společníkem Pavlem Spáčilem, který vlastní 100% obchodní podíl. Společnost 

zaměstnává pět zaměstnanců.  

2.5 Podnikatelský záměr podniku 

V současné době podnik zvažuje rozšíření své výrobní činnosti, zejména 

z důvodů ubývání státních zakázek. Při rozhodování o výběru nové výrobní činnosti, 

byly zvažovány především stávající zkušenosti a znalosti zakladatelů a jiných osob 

spřízněných s podnikem, které by pomohly překonat náročný vstup na trh „s něčím 

novým“.  

Po dlouhých a rozsáhlých úvahách vznikla myšlenka horizontální diverzifikace 

výroby do nepříbuzného oboru – výroby plastových výplní stavebních otvorů. Nová 

myšlenka byla podpořena mnohaletými zkušenostmi v oboru, bývalého společníka. Ten 

pracoval patnáct let ve společnosti, zabývající se výrobou plastových výplní a má v této 

oblasti mnoho obchodních kontaktů s potenciálními zákazníky i dodavateli. Tato osoba 
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se má stát se svými schopnosti, zkušenostmi a znalostmi, týkajících se samotné výroby 

plastových výplní, konkurence i trhu, klíčovou osobou v celém procesu rozšiřování 

nové výrobní činnosti podniku.  

2.6 Okolí společnosti 

2.6.1 Analýza makrookolí 

Při analýze vlivu faktorů tvořících makrookolí společnosti jsem využila analýzy 

PEST, která zahrnuje faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální, kulturní a 

technologické. 

� Politické a legislativní faktory 

Legislativa negativně působí na bezproblémový chod společnosti. V České 

republice existuje nejednoznačná a méně přehledná legislativa, a to především kvůli 

obrovskému množství různých opatření ve formě nařízení, předpisů a zákonů, jejichž 

znění je neustále novelizováno.  

S touhle problematikou také souvisí vymahatelnost práva, jejíž úroveň se 

zejména ve prospěch podniků v České republice, postupně zlepšuje. 

V rámci legislativních opatření státu je pro firmu klíčový zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. Tento zákon spolu s aktuální politickou situací výrazně 

ovlivňuje především hospodářský výsledek společnosti, jelikož podstatná část 

dosaženého zisku jí plyne z realizace státních zakázek pro Armádu ČR. Politika v ČR je 

považována za relativně nestabilní a svou roli v ní hraje také lobbismus. 

Zákon č. 137/2006 Sb. upravuje způsob zadávání státních zakázek a vymezuje 

podmínky pro uchazeče, vyhlášených výběrových řízení. Jednou z podmínek pro účast 

je plnění norem ISO, které ovlivňují procesy probíhající ve firmě.  

Pro zamýšlenou novou výrobní činnost společnosti bude mít velmi příznivý 

účinek rozhodnutí vlády o poskytování dotací v rámci programu Zelená úsporám. 

Dále v oblasti legislativy mohou společnost výrazně ovlivnit neustále probíhající 

změny týkající se daňových zákonů. Daňové zatížení je v ČR poměrně vysoké. 
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Z jednotlivých daňových zákonů bych zmínila především zákon o dani z příjmu 

právnických osob. U této daně jsem zaznamenala každoroční změnu, týkající se její 

sazby. V roce 2008 činila procentní sazba této daně 21 %, v roce 2009 je tato sazba 

snížena na 20 % a v roce 2010 se očekává další její snížení až na výši sazby 19 % (dle 

Ministerstva financí), což by mohlo pozitivně ovlivňovat čisté příjmy společnosti. 

Snižování sazby daně z příjmu pro právnické osoby má pozitivní dopad na hospodaření 

firmy, z hlediska zvyšování zisku. 

 Vzhledem k tomu, že firma má pět pracovníků v zaměstnaneckém poměru, 

nelze také opomenout vliv změny zákona o sociálním pojištění a nemocenských 

dávkách vyplácených v době pracovní neschopnosti zaměstnanců. Tento zákon stanoví 

způsob vyplácení těchto dávek v době jejich pracovní neschopnosti. Nově tak stanovuje, 

že  během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti (mimo prvních třech dní) 

je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy za tyto pracovní dny. 

Platnost tohoto zákona  velice negativně ovlivňuje společnost zejména tím, že zvyšuje 

její náklady. 

� Ekonomické faktory 

Současná ekonomická situace v době, ve které světu vládne ekonomická krize, 

negativně ovlivňuje celou řadu českých i světových firem působících v nejrůznějších 

odvětvích. Krize zpomaluje hospodářství zemí a v mnoha zemích přechází do recese, 

vlády a centrální banky překotně reagují.  

V této době se také banky obávají svých úpadků a tak zpřísňují podmínky pro 

získání úvěrů, což ovlivňuje podnikatelský i soukromý sektor. Hospodářský pokles 

může mít negativní vliv na investice společnosti (snižuje jejich návratnost). 

Vzhledem k tomu, že společnost provozuje výrobní činnost, jsou pro ni 

důležitým faktorem také ceny energií, které ovlivňují její náklady. Ceny energií – 

elektrické energie a plynu – mají neustále rostoucí trend, což má za následek  především 

zvýšení výrobních a provozních nákladů společnosti.  

V důsledku ekonomické krize se v ČR zvyšuje nezaměstnanost a s ní se snižuje 

kupní síla obyvatelstva.  
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� Sociální a demografické faktory 

Společnost sídlí v obci Olšany u Prostějova. Tato obec leží uprostřed trasy mezi 

dvěma městy. V této oblasti má též svou výrobní halu. Úroveň vzdělání je zde i v 

okolních obcích, na nižší až střední úrovni, jelikož kvalifikovanější obyvatelé se stěhují 

především do přilehlých měst. Do obce je dobrá dostupnost z obou měst, a tudíž pro 

společnost není žádný problém zaměstnat pracovníky s odpovídající a požadovanou 

kvalifikací, zejména v době, kdy se nezaměstnanost v této lokalitě se zvyšuje.  

Dle mého názoru, zvyšující se míra nezaměstnanosti má také pozitivní vliv na 

kvalitu a zodpovědnost pracovníků, kteří si budou vážit své práce a vykonávat ji 

zodpovědněji.  

� Technické a technologické faktory 

Vývoj technologií a technologických faktorů v současné době ovlivňuje velké 

množství podniků i jednotlivců. Výrobní zařízení a technologie, v podmínkách 

současného dynamického technického a technologického vývoje, rychle morálně 

zastarává. 

� Ekologické faktory 

Význam ekologie v ČR i ve světě roste. Společnost plní enviromentální politiku 

a rostoucím významem v této oblasti je samozřejmě ovlivňována.  

2.6.2 Analýza oborového okolí 

Analýzu oborového okolí, týkajícího se nové výrobní činnosti, jsem provedla 

s využitím Porterova modelu pěti sil konkurenčního prostředí. Porterův model určuje 

konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a interakci 

základních sil, kterými jsou konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty. 

� Riziko vstupu potenciálních konkurentů  

Odvětví výroby plastových výplní stavebních otvorů je odvětvím, které nemá 

mnoho bariér zabraňujících jejich vstupu. Za hlavní bariéru vstupu na tento trh považuji 

zejména poměrně vysoké fixní náklady, jelikož vyžaduje potřebné stroje, zařízení a 

velké prostory, ve kterých je uskutečňována výroba a osobní styk s potenciálními 
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zákazníky. Dále vstup do tohoto odvětví vyžaduje potřebné technické znalosti a 

zkušenosti spojené s výrobou plastových výplní.  

� Rivalita stávajících konkurentů  

 V tomto oboru podniká již velké množství firem a mezi stávajícími konkurenty 

je vysoká rivalita. Tuto sílu považuji jako jednu z nejsilnějších a nejdůležitějších sil.  

� Vyjednávací síla zákazníků 

 Vyjednávací sílá zákazníků je vzhledem k velkému počtu podniků, působících 

v této oblasti, poměrně vysoká a jejich síla vede ke zostření konkurenčních vztahů. 

Zákazníci využívají svou sílu a požadují lepší kvalitu dodávaných výrobků a služeb. 

� Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací sílu dodavatelů bych označila jako zanedbatelnou. Dodavatelských 

firem v oblasti plastových profilů a ostatních materiálů používaných při výrobě je velké 

množství. Tito dodavatelé, se svojí vyjednávací silou, nemohou způsobovat snižování 

ziskovosti svých odběratelů. Je-li odběratel se svým dodavatelem nespokojen může ho 

bez velkých problémů nahradit jiným.  

� Hrozba substitučních výrobků  

Za substituční výrobky považuji výplně stavebních otvorů vyráběné z jiných 

základních materiálů. Plastové výplně mohou být substituovány výplněmi dřevěnými či 

hliníkovými. Vzhledem k nákupní ceně a ostatním vlastnostem plastového okna je 

hrozba substitutů ve formě hliníkových oken velmi nízká. Ani dřevěná okna 

nepředstavují významnou hrozbu substituce, jelikož jejich cena je při dostatečné kvalitě 

dřevěného okna srovnatelná, životnost výrobku a jeho vlastnosti nelze s plastovou 

variantou výrobku srovnávat. 

Z analýzy odvětví mohu identifikovat určitý potenciál pro konkurenční výhodu, 

který představuje: nákladovou efektivnost (jak v oblasti výroby tak i ostatních 

oblastech), efektivní marketingová komunikace a široké spektrum doprovodných 

služeb.  
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2.6.3 Analýza SWOT 

V této části se zaměřím na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti 

při její stávající činnosti i ve vztahu k zamýšlené výrobní činnosti. 

Silné stránky 

• Skvělý vývojový potenciál - vlastní vývoj a výroba prostředků malé 

automatizace a terčových zařízení pro armádu, vývoj nového typu 

terčového zařízení, který umožňuje provádět střelbu ostrým střelivem ve 

vojenských výcvikových prostorech i v místech, kde není rozvod 

elektrické energie 

• Certifikát průmyslového vlastnictví na zvedák pěchotních terčů a na 

zvedák terčů pro bojová vozidla 

• Vysoká produktivita práce, certifikace dle mezinárodních standardů ISO 

9001:2001, ISO 14001:2001 a dle požadavků NATO ČOS 051626 

• Vysoká ziskovost společnosti 

• Perfektní personální zajištění výroby plastových výplní stavebních 

otvorů – výrobní dělníci s dobrou pracovní morálkou a několikaletou 

praxí v oboru, dlouholeté zkušenosti a výborné znalosti trhu vedoucího 

pracovníka  

Slabé stránky 

• Velikost výrobní haly a skladovacích prostor 

• Nedostatečná poptávka po stávajících nabízených výrobcích a službách 

soukromého sektoru, s níž souvisí realizace zisku především pouze 

z velkých státních zakázek 

• Velké množství nevyužitých finančních zdrojů 

• Nově prováděná činnost společnosti na trhu 

Příležitosti  

• Dostatek volných zdrojů, což vytváří prostor pro nové investice 
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• Invaze na zahraniční trhy s vojenskou výrobou 

• Diverzifikace výroby, s níž souvisí rozšíření výrobní činnosti, a také 

lepší využití pronajatých prostor 

• Podpora odbytu plastových výplní stavebních otvorů ve formě dotace 

v rámci programu Zelená úsporám 

Hrozby 

• Nezájem státu a ostatních zákazníků o výrobky společnosti a její služby 

• Nesplnění zakázky v termínu, které je v případě státních zakázek či 

stavebních zakázek sankcionováno  

• Velká nárazovost práce při realizaci státní zakázky, společnost je nucena 

najímat brigádníky, jelikož v případě, že delší dobu není plněna státní 

zakázka zaměstnanci se stávají nadbyteční 

2.7 Finanční analýza společnosti 

Vzhledem k tomu, že společnost bude potřebovat pro financování své zamýšlené 

podnikatelské činnosti peněžní prostředky, na základě finanční analýzy posoudím její 

finanční zdraví, likviditu a míru zadlužení. 

Veškeré hodnoty uvedené v této části jsou převzaté z účetních výkazů 

společnosti (rozvahy, výsledovky a cash flow) a jsou uvedeny v celých tis. Kč. 

2.7.1 Analýza výnosnosti  

Výnosnost vlastního kapitálu 

Tento ukazatel patří mezi klíčové ukazatele, které mají nejlepší vypovídací 

schopnost o úspěšnosti celého podnikání. 
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Tabulka č. 2  Propočet ROE 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Zisk po zdanění 445 3 583 5 644 1 824 
Vlastní kapitál 645 4 228 9 342 11 165 

ROE 0,6899 0,8474 0,6042 0,1634 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Z vypočtených hodnot ukazatele výnosnosti vlastního kapitálu je patrné, že 

vlastní kapitál vložený do společnosti přináší vlastníkům dostatečně vysoký výnos. Míra 

ziskovosti vlastního kapitálu dosahuje velmi vysokých hodnot ve všech sledovaných 

účetních obdobích.  

Nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele bylo dosaženo v roce 2005 ve výši 0,8474. 

V roce 2004 a 2006 dosahuje nižších, ale přesto dostatečně vysokých hodnot, 0,6899 a 

0,6042. Vzhledem k ostatním obdobím je v roce 2007 ziskovost vlastního kapitálu 

velmi nízká, na jednu korunu vloženou vlastníky do společnosti připadá 0,16 Kč již 

zdaněného zisku. Pokles tohoto ukazatele souvisí s poklesem zisku v roce 2007, který je 

zapříčiněn ubýváním lukrativních státních zakázek. 

Vlastní kapitál je ve společnosti využíván s intenzitou odpovídající velikosti 

investičního rizika vlastníků. 

Graf č. 1  Vývoj ROE 
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Zdroj: zpracováno autorem  
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Výnosnost vloženého kapitálu 

Hodnota tohoto ukazatele v roce 2005 oproti předcházejícímu období prudce 

vzrostla. Zaznamenaný růst je zapříčiněn prudkým nárůstem zisku. V roce 2006 je 

zaznamenán mírný pokles, vlivem nárůstu celkového kapitálu. Naopak v důsledku 

prudkého poklesu zisku v roce 2007 dosahuje společnost nejnižší, ale i přesto velmi 

dobré výkonnosti. 

Tabulka č. 3  Propočet ROI 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Zisk před zdaněním 618 4 847 7 438 2 431 
Nákladové úroky 0 0 13 11 
Celkový kapitál 3 071 7 963 14 526 15 274 

ROI 0,2012 0,6087 0,5129 0,1599 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Hodnoty ukazatele se pohybují po celé sledované období v rámci 

doporučovaných mezí a dosahují velmi dobrých hodnot. 

Graf č. 2  Vývoj ROI 
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Zdroj: zpracováno autorem  

Výnosnost celkových vložených aktiv (návratnost aktiv) 

Poměr zisku po zdanění s celkovými aktivy vloženými do podnikání, bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastní, cizí, krátkodobé, dlouhodobé) uvádí 

tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4  Propočet ROA 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Zisk po zdanění 445 3 583 5 644 1 824 
Celková aktiva 3 071 7 963 14 526 15 274 

ROA 0,1449 0,4500 0,3885 0,1194 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Společnost v rámci tohoto ukazatele dosahuje, po celé sledované období, 

doporučených hodnot.  

Nejvyšší hodnoty ukazatele, konkrétně 0,45, je dosaženo v roce 2005. V dalším 

roce se ziskovost celkových vložených aktiv mírně snížila. V roce 2007 firma dosahuje 

nejnižší hodnoty tohoto ukazatele, což je dáno na jedné straně nižší hodnotou 

dosaženého zisku a nárůstu jejich celkových aktiv v tomto roce na straně druhé. 

Společnost je schopna za použití investovaného kapitálu vytvářet nové zdroje a 

produkovat dostačující zisk.  

Graf č. 3  Vývoj ROA 
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Zdroj: zpracováno autorem 

Výnosnost tržeb 

Společnost dokáže poměrně na dobré úrovni hospodařit při vynakládání 

peněžních prostředků. Výnosnost tržeb vzhledem k hospodářskému výsledku po 

zdanění je poměrně vysoká. 
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Tabulka č. 5  Propočet ROS 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Zisk po zdanění 445 3 583 5 644 1 824 

Tržby 1 207 14 375 18 100 16 296 

ROS 0,3687 0,2493 0,3118 0,1119 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Nejvyšší hodnoty ziskovosti na objem tržeb, respektive na 1 Kč tržeb, je 

dosaženo v roce 2004, a to až ve výši 0,3687 Kč. V dalších letech se snižuje až na 

hodnotu  0,1119 Kč na 1 Kč tržeb, v roce 2007. 

Graf č. 4  Vývoj ROS 
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Zdroj: zpracováno autorem  

Všechny hodnoty ukazatelů rentability dosahují pozitivních hodnot, jelikož 

společnost po celé sledované období zhodnocuje své vložené prostředky a vykazuje 

zisk. Kromě toho také ukazují poměrně vysokou míru výnosnosti, kterou společnost 

SPAME, s.r.o. v jednotlivých letech dosahuje.  

2.7.2 Analýza řízení aktiv 

Obrat celkových aktiv 

Počet obrátek celkových aktiv v obsažených v hodnotě tržeb za jednotlivá 

sledovaná období jsou uvedena v tabulce č. 6.  
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Hodnoty tohoto ukazatele jsou, mimo rok 2005, velmi nízké,  což svědčí  o 

nedostatečném využití aktiv. Společnost by měla uvažovat o jejich efektivním snížení či 

lepším využití. 

Tabulka č. 6  Propočet obratu celkových aktiv 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Tržby 1 207 14 375 18 100 16 296 

Celková aktiva 3 071 7 963 14 526 15 274 

Obrat celkových aktiv 0,3930 1,8052 1,2460 1,0669 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Nízké hodnoty jsou zapříčiněny vysokým poměrem celkových aktiv, konkrétně 

vysokou hodnotou krátkodobého finančního majetku, vzhledem k tržbám.    

Obrat stálých aktiv 

V letech 2004 a 2005 společnost nevlastnila žádná stálá aktiva. Dosažené 

hodnoty ukazatele ve zbývajících letech jsou vyšší než u ukazatele obratu celkových 

aktiv.  

Tabulka č. 7  Propočet obratu stálých aktiv 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Tržby 1 207 14 375 18 100 16 296 

Stálá aktiva 0 0 639 629 

Obrat stálých aktiv  -  - 28,3255 25,9078 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Dle vypočtených hodnot mohu konstatovat, že společnost se svými stálými 

aktivy efektivně hospodaří. Celkových aktiv však vlastní více, než je účelné, jsou tedy 

nedostatečně využita a vlivem toho jí mohou vznikat zbytečné náklady.  
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Graf č. 5  Vývoj obratu aktiv 
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Zdroj: zpracováno autorem  

2.7.3 Analýza zadluženosti 

Míra zadluženosti k celkovým aktivům 

Výše zadluženosti k celkovým aktivům se v jednotlivých analyzovaných 

obdobích poměrně dost mění.  

Tabulka č. 8  Propočet míry zadluženosti k celkovým aktivům 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Cizí zdroje 2 426 3 735 5 185 4 109 
Celková aktiva 3 071 7 963 14 526 15 274 

Zadluženost k celkovým 
aktivům 

0,7900 0,4690 0,3569 0,2690 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Negativní hodnoty tohoto ukazatele je dosaženo pouze na začátku podnikání 

v roce 2004. V tomto roce přesáhla zadluženost 50 %. V ostatních letech se hodnoty 

pohybují v rámci mezí. Výjimku představuje rok 2007, ve kterém jsou celková aktiva 

pouze z 26,9 % financována cizími zdroji. 
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Graf č. 6  Vývoj zadluženosti k celkovým aktivům 
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Zdroj: zpracováno autorem  

Koeficient samofinancování 

Analýzu zadluženosti doplním o koeficient samofinancování, který dává přehled 

o majetkové struktuře společnosti a vyjadřuje její finanční nezávislost. Bankovní 

standardy uvádějí optimální hodnotu tohoto ukazatele v rozmezí 0,5 – 0,7.  

Dle hodnot, uvedených v tabulce č. 9, má podnik pevnou základnu ve vlastním 

kapitálu, je tedy kapitálově stabilní. 

Tabulka č. 9  Propočet koeficientu samofinancování 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Vlastní kapitál 645 4 228 9 342 11 165 

Celková aktiva 3 071 7 963 14 526 15 274 

Koeficient 
samofinancování 

0,2100 0,5310 0,6431 0,7310 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu společnosti ve sledovaném období 

mění výrazně svoji hodnotu.  

Nejvyšší hodnoty, ve výši 0,7310, je dosaženo v roce 2007 a naopak nejnižší 

v roce 2004. Nižší hodnota koeficientu v tomto roce je zapříčiněna nízkou hodnotou 

vlastního kapitálu. Financování aktiv je ve všech sledovaných letech, mimo rok 2004, v 

souladu se Zlatým pravidlem financování, dle kterého by měla být aktiva financována 
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alespoň z poloviny vlastním kapitálem. Vzhledem k vysokým hodnotám koeficientu 

samofinancování v jednotlivých letech, lze kapitálovou strukturu firmy označit za 

finančně téměř nezávislou na věřitelích. Financování daného podnikatelského projektu 

je tak potom solidnější a odolnější vůči krizi. 

Graf č. 7  Vývoj koeficientu samofinancování 
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Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů firmy 

Doba splácení dluhů 

Na základě údajů, týkajících se ukazatele Doby splácení dluhů po odečtení 

pohotových finančních prostředků, uvedených v tabulce č. 10, mohu tvrdit, že 

společnost je schopna splatit své dluhy, ihned a to pouze za pomocí pohotových 

finančních prostředků.  

Tabulka č. 10  Doba splácení dluhů  

Rok 2004 2005 2006 2007 
Dluhy 2 426 3 735 5 185 4 109 

Pohotové finanční 
prostředky 

2 771 7 961 13 642 10 146 

Provozní cash-flow 2 571 5 190 6 929 -3 327 

Doba splácení dluhů - - - - 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 
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2.7.4 Analýza likvidity 

V rámci této analýzy prověřím schopnost podniku přeměnit svůj majetek na 

prostředky, které je možné použít na úhradu krátkodobých závazků. Ukazatelé likvidity 

jsou členěni podle likvidnosti části oběžných aktiv uvedených ve jmenovateli. Nejvyšší 

likviditu mají hotové peníze. 

Tabulka č. 11  Propočet okamžité likvidity 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Pohotové finanční 
prostředky 

2 771 7 961 13 642 10 146 

Krátkodobé dluhy 2 426 3 735 5 024 4 036 

Okamžitá likvidita 1,1422 2,1315 2,7154 2,5139 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Schopnost společnosti hradit právě splatné závazky je, dle dosažených hodnot 

tohoto ukazatele, na velmi vysoké úrovni. Téměř ve všech sledovaných letech hodnoty 

ukazatele několikanásobně převyšují doporučené hodnoty. Příliš vysoké hodnoty jsou 

negativní a jejich příčinou je držení velká výše finančních prostředků na bankovním 

účtu. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele poukazují na špatné hospodaření společnosti se 

svým kapitálem.  

Tabulka č. 12  Propočet pohotové likvidity 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Oběžná aktiva 3 071 7 963 13 887 14 642 

Zásoby 0 2 0 1 923 
Krátkodobé dluhy 2 426 3 735 5 024 4 036 

Pohotová likvidita 1,2659 2,1315 2,7641 3,1514 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Tento ukazatel likvidity, stejně tak jako předchozí, dosahuje velmi vysokých 

hodnot s ohledem na hodnoty doporučené. Vzhledem k tomu, že podnik v letech 2004 

až 2006 neměl téměř žádné zásoby jsou hodnoty ukazatele stejné či obdobné jako u 

likvidity běžné. 
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Tabulka č. 13  Propočet běžné likvidity 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Oběžná aktiva 3 071 7 963 13 887 14 642 

Krátkodobé dluhy 2 426 3 735 5 024 4 036 

Běžná likvidita 1,2659 2,1320 2,7641 3,6278 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku 

Hodnoty tohoto ukazatele kolísají, pouze v roce 2005 a 2006 se hodnoty 

pohybují v intervalu doporučovaných hodnot. V roce 2004 je hodnota menší než 

doporučovaná a naopak v roce 2007 je dosaženo hodnoty vyšší.  

Vysoké hodnoty tohoto ukazatele jsou žádoucí ze strany věřitelů, jelikož snižují 

riziko nesplacení dluhu. Na druhé straně jsou však negativní z hlediska vlastníků, 

jelikož je jimi vložený kapitál neproduktivně využíván.  

Graf č. 8  Vývoj likvidity 
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Zdroj: zpracováno autorem 

Z analýzy likvidity vyplývá, že podnik je solventní, je tedy schopen hradit své 

právě splatné závazky.  

Výsledky analýzy poukazují na nedostatky ve výši a struktuře krátkodobých 

aktiv. Vedení společnosti by mělo usilovat o udržení optimální výše a struktury aktiv, 

ovšem v závislosti na povaze činnosti a konkrétních podmínkách firmy. Neoptimální 

struktura aktiv a jejich vysoká hodnota vychází z povahy činnosti společnosti, kterou je 
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plnění státních zakázek. Firmy, které mají zájem účastnit se výběrového řízení jsou 

povinny složit vysokou jistinu.  

2.7.5 Rychlý test (Quicktest) 

Vzhledem k tomu, že vypočítané dílčí ukazatelé finanční analýzy mají pouze 

omezenou vypovídací schopnost o finanční situaci společnosti, provedla jsem její 

komplexnější posouzení na základě jednoho ze souhrnných ukazatelů tzv. rychlého testu 

(anglicky Quicktest).  

Quicktest hodnotí finanční stabilitu a výnosovou situaci v podniku, jeho 

výsledky jsou znázorněny v následující tabulce. 

Finanční situaci podniku mohu označit jako stabilní a ve všech sledovaných 

účetních obdobích dosahuje výborného hodnocení.  

Výnosová situace podniku je na výborné úrovni, výjimku tvoří rok 2007, v němž 

se výnosová situace podniku zhoršila a její hodnocení je velmi dobré.  

Celkové hodnocení finanční situace podniku je, vlivem dosažených příznivých 

výsledků v obou oblastech,  výnosnosti i finanční stability, na výborné úrovni. 
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Tabulka č. 14  Propočet Quicktestu 

  
Koeficient 

samofinancování 
[%] 

Doba splácení 
dluhů po 
odečtení 

pohot. pen. 
prostředků 

[roky] 

Provozní 
CF/Tržby 

[%] 
ROI [%] 

   Hodnota ukazatele 

Rok 2004 21,00 0 213,00 20,12 

Rok 2005 53,10 0 36,10 60,87 

Rok 2006 64,31 0 38,28 51,29 

Rok 2007 73,10 0 negativní 15,99 

   Hodnocení ukazatele 
Rok 2004 2 1 1 1 

Rok 2005 1 1 1 1 

Rok 2006 1 1 1 1 

Rok 2007 1 1 5 1 

  Hodnocení finanční stability 

Rok 2004 1,5  - 
Rok 2005 1  - 
Rok 2006 1  - 
Rok 2007 1  - 

  Hodnocení výnosové situace 

Rok 2004  - 1 
Rok 2005  - 1 
Rok 2006  - 1 
Rok 2007  - 3 

   Celkové hodnocení 

Rok 2004 1,25 

Rok 2005 1 

Rok 2006 1 

Rok 2007 2 

Zdroj: zpracováno autorem na základě finančních výkazů podniku. 
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3 Návrh podnikatelského zám ěru 

V této části uvádím samotnou náplň podnikatelského plánu. Tento dokument je 

podnikatelským plánem společnosti SPAME, s.r.o. a je zaměřen na rozšíření její 

výrobní činnosti o výrobu plastových výplní stavebních otvorů. Slouží jako základní 

informační materiál pro společnost a její partnery. 

3.1 Realizační resumé 

Název a sídlo společnosti: 

SPAME, s.r.o. 

798 14  Olšany u Prostějova 207 

Tel.: + 420 585 751 604 

Fax: + 420 585 751 604 

E-mail: info@spame.cz 

Web: www.spame.cz 

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Jaromil Spáčil  Ing. Pavel Kubeš 

jednatel společnosti               manažer divize výroby plastových výplní 

Tel.: + 420 778 112 451        Tel.: + 420 778 112 452 

E-mail: info@spame.cz         E-mail: okna@spame.cz 

3.1.1 Popis produktů a služeb 

Nově vzniklá divize společnosti SPAME, s.r.o. se bude zabývat výrobou 

plastových výplní stavebních otvorů. Její výrobní sortiment budou tvořit plastová okna 

a  vchodové plastové dveře.  

Okna a dveře budou vyráběna ze špičkových německých pětikomorových 

profilů značky Schüco. Vzhledem k tomu, že při výrobě bude standardně používáno 
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systémové kování v luxusním provedení (od stejného výrobce), bude dosažena vysoká 

kvalita a funkčnost těchto produktů.  

Vchodové dveře, stejně tak jako i okna, budou nabízeny ve standardní nabídce v 

nadstandardní výbavě, s tříbodovým hákovým zamykáním. Navíc bude mít zákazník 

možnost doobjednat i automatické zamykání.  

Výrobky budou zákazníkům dodávány spolu s širokým sortimentem 

doprovodných služeb. Bude se jednat o služby, týkající se technického poradenství, 

zaměření, vybourání a likvidace oken, dopravy a montáže stavebních výplní a jejich 

zednického zapravení.  

Dále bude společnost nabízet zasklívání lodžií a doplňky související s jejich 

výrobky (parapety, žaluzie, rolety či sítě proti hmyzu). 

3.1.2 Popis trhů 

Společnost hodlá se svými výrobky oslovit všechny zákazníky, kteří jakýmkoliv 

způsobem figurují v rámci stavebního procesu.  

Trh jsem rozčlenila na dva segmenty: 

• drobné spotřebitele – individuální bytová výstavba, 

• trh stavebnictví – obnova a oprava stávajících bytových a průmyslových objektů 

a výstavba nových objektů. 

3.1.3 Finanční aspekty 

Finanční aspekty projektu jsou náplní kapitoly č. 4 Finanční analýza, kapitol č. 

5.1 Investiční náklady a 6.1 Financování projektu. 

3.2 Charakteristika společnosti a její cíl 

3.2.1 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 2004. Svou činností navázala na dlouholeté 

živnostenské podnikání svého zakladatele. Hlavním předmětem její činnosti je vývoj a 

výroba v oblasti automatizace. Více viz. kapitola č. 2.1 Představení společnosti. 
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3.2.2 Důležité charakteristiky produktů a služeb 

Uživatelem produktu budou především drobní spotřebitelé, kteří si produkty 

koupí buď přímo nebo prostřednictvím stavební firmy.  

Produkty společnosti mají zákazníkovi přinést vysokou hodnotu vzhledem 

k jejich nízké prodejní ceně, vysoké kvalitě materiálů, použitých při výrobě, a také 

dlouhé době životnosti oproti jiným, méně kvalitním, produktům vyskytujících se na 

trhu.  

Hodnotu produktu dotváří kompletní servis poskytovaných služeb, které 

doprovází celý proces koupě produktu.  

Klíčovým faktorem pro produkt bude dokonalé poskytnutí doprovodných služeb, 

počínaje profesionálním poradenstvím v obchodní kanceláři, přes odborné zaměření 

stavebních otvorů a technického poradenství v místě realizace, až po hladký průběh 

montážních a ostatních dokončovacích prací. Zejména správně provedená montáž 

zhodnotí konečnou kvalitu výrobku. 

Nově vzniklá divize bude schopna ve spolupráci s divizí elektronických zařízení 

zabezpečit kompletní dodávku pro novostavby, zahrnující dodávku oken a 

elektronického střežení objektu. 

3.2.3 Sledované cíle 

Tvorba kladného hospodářského výsledku představuje základní cíl společnosti 

SPAME, s.r.o.. Vytvořením nové výrobní divize chce společnost dosáhnout 

dodatečného hospodářského přínosu prostřednictvím využití volných finančních zdrojů. 

Dále se bude snažit navázat stabilní obchodní spolupráci se stavebními společnostmi, na 

jejichž základě by chtěla do budoucna rozšířit svou působnost i v oblasti úspory 

elektrické a tepelné energie – výroby a vývoje solárních panelů a tepelných čerpadel, 

jelikož svoji další investici hodlá  zamířit tímto směrem.  
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3.3 Přehled základních výsledků  závěrů technickoekonomické studie  

3.3.1 Analýza trhu 

Analýzu trhu jsem zaměřila na analýzu poptávky a tržní konkurence. Analýza 

trhu je v podmínkách tržní ekonomiky rozhodujícím faktorem pro určení základních 

charakteristik a parametrů projektu a vede k vyjasnění poptávky po výrobcích. 

3.3.1.1 Analýza poptávky 

Plastová okna se na trhu v ČR objevují ve větší míře asi patnáct let. Současná 

podoba plastových oken byla dosažena vlivem dlouholetého výzkumu a vývoje v této 

oblasti. Obliba plastových stavebních výplní nadále stoupá. Použití plastu pro výrobu 

oken si za poslední léta získalo dominantní pozici.  

V současné době dosahují plastová okna až 55 procent tržního podílu na trhu s 

okny, zbylá část představuje dřevěná a hliníková okna. Vysokého tržního podílu je 

dosaženo vlivem příznivého poměru ceny a užitných vlastností plastových profilů, ze 

kterých jsou okna vyráběna. Na trhu je rostoucí zájem především o kvalitní a cenově 

dostupné výrobky.  Plastová okna jsou instalována do nově postavených domů a bytů, 

ale i v rámci celkové rekonstrukce do rodinných i bytových domů, či jiných 

administrativních a komerčních budov.  

Poptávka po plastových oknech je poměrně vysoká. Výměna oken je v mnoha 

případech motivována zejména možností značných úspor energií a v současné době 

podpořena také státními dotacemi ve formě programu „Zelená úsporám“. A právě tyto 

důležité faktory zajišťují dostatečný zájem o tyto výrobky i v současné době, kdy 

ekonomické situace v ČR není zrovna příznivá. Ceny tepelných energií mají růstovou 

tendenci, což má za následek realizaci úsporných opatření v obytných, 

administrativních či jiných objektech. Jak jsem již uvedla, plastová okna, vlivem své 

tepelné prostupnosti, představují možnost významné úspory těchto energií. 
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3.3.1.2 Analýza konkurence 

Konkurence v oboru, týkajícího se dodávky plastových výplní stavebních 

otvorů, je velmi vysoká. Trh s okny mohu charakterizovat jako nasycený. Na celém 

území ČR podniká v tomto oboru velké množství malých i velkých firem.  

Konkurence se od sebe liší zejména různou kvalitou plastových profilů a 

použitého kování. Důležité je také rozlišit firmy podle toho, zda jsou výrobci výplní či 

je jen překupníci.  

Za hlavní konkurenty na trhu v rámci regionu považuji zejména firmu 

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo a firmu Reisewitz spol. s r.o. Obě jmenované 

firmy vyrábějí ze stejného profilu, ze kterého hodlá vyrábět i firma SPAME, s.r.o. 

Produkty společnosti SPAME se budou hlavně odlišovat kvalitou a značkou použitého 

kování i nižší prodejní cenou. Firma Mechanika používá při výrobě kování od jiného, 

méně renomovaného výrobce, a firma Reisewitz standardně nabízí nižší třídu kování. 

Další konkurenti jsou VPO Protivanov a.s., HESTIA – WELT, s.r.o. a SULKO s.r.o. 

3.3.2 Marketingová strategie 

Před samotnou volbou vhodných taktických nástrojů marketingového mixu jsem 

nejprve vyřešila strategické problémy, týkající se rozhodnutí o segmentaci, zacílení a 

umístění výrobku v rámci trhu (segmentation, targeting, positoning - STP). 

Z hlediska segmentace trhu mohu tedy vymezit dva základní segmenty: 

• Trh drobných spotřebitelů – individuální bytová výstavba, 

• Trh stavebnictví: 

• obnova a oprava stávajících bytových a průmyslových objektů, 

• výstavba nových objektů (průmyslová, bytová výstavba apod.) 

Trh drobných spotřebitelů je představován jednotlivými vlastníky bytových 

jednotek a rodinných domů určených k rekonstrukci. 

Trh stavebnictví je prezentován výstavbou nových objektů a rekonstrukcí 

stávajících objektů, prováděných za pomocí stavebních firem, architektů a projektantů. 
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Společnost se hodlá zaměřit na všechny zákazníky, kteří jakýmkoliv způsobem 

figurují v rámci stavebního procesu – ať se jedná o koncového uživatele či realizační 

firmy, architekty, projektanty apod. Navrhuji, aby společnost vytvářela marketingový 

tlak na všechny tyto zákaznické skupiny. 

 Ve standardní nabídce bude společnost nabízet výrobní komponenty, které jsou 

u jiných výrobců považovány za nadstandardní (luxusní) a nabízeny za příplatek. 

Společnost tím chce zákazníkům nabídnout vysokou hodnotu - luxusní kvalitu 

s kompletním servisem, a to vše za přijatelnou cenu.  

Dle mého názoru, vzhledem k velké konkurenci v oboru, nejen cena, ale i 

celkový přístup k zákazníkovi rozhodne o životaschopnosti firmy a její další prosperitě. 

Při sestavování marketingového mixu vycházím z výše uvedených strategických 

rozhodnutí a současně také z běžných zákaznických požadavků, jakými jsou vysoká 

kvalita a nízká cena. 

3.3.2.1 Marketingový mix 

Produkt - product  

Plastová okna a vchodové dveře bude společnost vyrábět z vysoce kvalitního 

pětikomorového profilu značky Schüco, který existuje v široké škále barevného 

provedení.  

Při výrobě okenních jednotek bude použito systémové kování (Schüco), které 

patří do nejvyšší třídy kvality – Luxus. Toto kování obsahuje originální a praktický 

prvek větrání, který umožňuje okno ve výklopu zaaretovat ve čtyřech polohách po 1 cm. 

Tento prvek je firmou Schüco patentován. 

Okenní kliky, dodávané ve standardní nabídce, budou mít akustickou signalizaci 

poloh okna. 

Dveře budou standardně opatřeny kováním s tříbodovým hákovým zamykáním. 

Jejich provedení bude nabízeno v mnoha variantách. Dveře mohou být celé prosklené či 

plastové, kombinované z plastu i skla či se vsazenou okrasnou dveřní výplní. Vzhled 

dveří a jejich provedení bude možné uzpůsobit vlastnímu návrhu zákazníka. Ke dveřím 
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bude možné doobjednat nejrůznější doplňky jako jsou klepadla, dopisní vhozy, kukátka 

apod.  

Vzhledem k tomu, že se společnost zabývá elektronikou, ke dveřím bude dále 

nabízet nadstandardní doplňky, otvírání dveří pomocí snímače na otisk prstu či za 

pomocí dálkového ovládání. 

Standardní zasklení oken a dveří bude provedeno izolačním dvojsklem 

s nerezovým rámečkem, zaručující tepelnou prostupnost 1,1 W/m2K. Na přání 

zákazníka bude možné, za příplatek, provést zasklení výrobků také izolačním trojsklem.  

K výrobkům mohou být dodány parapety (ve velkém množství dekorů) 

v následujícím provedení: vnitřní plastové či dřevotřískové parapety a venkovní 

hliníkové ohýbané či tažené parapety.  

V rámci dodávky bude moci společnost nabídnout také další nadstandardní 

vybavení, kterým jsou zamykací kliky, dětské pojistky, odvětrávací systémy, 

automatické zamykání dveří, horizontální či vertikální žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu 

a jiné. 

Veškeré výrobky společnosti budou certifikovány a bude na ně poskytovaná 

desetiletá záruka.  

Zákazník bude mít možnost zapůjčit si od společnosti bezplatně průmyslový 

vysavač, či nechat si byt či dům po montáži za úplatu uklidit. 

            Technické poradenství a zpracování cenové kalkulace bude poskytováno 

bezplatně. 

Poskytované služby související s výrobkem: 

• technické poradenství a zaměření 

• demontáž a likvidace starých výrobků 

• zapůjčení průmyslového vysavače zdarma 

• odborná montáž 

• zednické zapravení 

• doprava 
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• záruční a pozáruční servis 

Cena – price 

Cenu okna o rozměrech 1000 x 1000 mm, včetně montáže a vnitřního PVC 

parapetu jsem stanovila na základě úplné kalkulace a konzultace s manažerem divize, ve 

výši 3 677,00 Kč (zahrnuje standardní nabídku společnosti). Kalkulace je uvedena v 

tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15  Kalkulace ceny okenní jednotky 

Kalkulace ceny výrobku včetně jeho montáže - 1 okenní 
jednotka 1000 x 1000mm 

Poř.č. Položka Řádek č. Kč 

1. Suroviny a materiál   1 650 

2. 
Polotovary a služby kooperujících 

podniků 
  768 

3. Nakupované výrobky   155 
4. Přímý materiál celkem 1 + 2 + 3  2 573 

5. Základní mzdy výrobních dělníků   96 

6. 
Příspěvky na zdr. a soc. poj. a 

zákonné pojištění 
  33 

7. Přímé mzdy celkem 5 + 6 129 
8. Ostatní přímé náklady   27 
9. Přímé náklady celkem 4 + 7 + 8 2 729 
10. Podniková režie   599 
11. Úplné vlastní náklady 8 + 9 3 328 
12. Zisk   349 
13. Cena 11+12 3 677 

Zdroj: zpracováno autorem 

Obdobně jsem stanovila také cenu vchodových dveří. Dveře o rozměrech 900 x 

2000mm, včetně montáže budou prodávány za 14 588,00 Kč. Kalkulace je uvedena v 

tabulce č. 16. 

Platební podmínky: 

• záloha ve výši 50 - 70 % z celkové hodnoty díla 

• platba v hotovosti či převodním příkazem 

• splatnost 12 dní 
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• možnost úvěru 

Stanovené platební podmínky mohou být individuálně konzultovány a dle 

dohody pozměněny. 

Tabulka č. 16  Kalkulace ceny vchodových dveří 

Kalkulace ceny výrobku včetně jeho montáže - dveře        
900 x 2000mm 

Poř.č. Položka Řádek č. Kč 

1. Suroviny a materiál   6 533

2. 
Polotovary a služby kooperujících 

podniků 
  1 676

3. Nakupované výrobky   594
4. Přímý materiál celkem 1 + 2 + 3  8 803

5. Základní mzdy výrobních dělníků   480

6. 
Příspěvky na zdr. a soc. poj. a 

zákonné pojištění 
  155

7. Přímé mzdy celkem 5 + 6 635
8. Ostatní přímé náklady   135
9. Přímé náklady celkem 4 + 7 + 8 9 573
10. Podniková režie   2 949
11. Úplné vlastní náklady 9+ 10 12 522
12. Zisk   2 066

13. Cena 11+12 14 588

Zdroj: zpracováno autorem 

Distribuce, místo – place 

Produkt bude dodáván prostřednictvím distribuční sítě, která bude tvořena 

vlastními obchodními zastoupeními v podobě „vzorkových prodejen“ nacházejících se 

ve třech oblastech. Montáž bude zajištěna ve spolupráci s externí montážní firmou. 

V prvním roce provozu bude zavedena a otevřena pouze jedna obchodní 

kancelář. V dalších letech doporučuji vybudovat další dvě obchodní zastoupení. 

Propagace – promotion 

Ke komunikaci s cílovou skupinou zákazníků doporučuji využít reklamy 

v různých formách. 
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Obrovský důraz kladu zejména na propracovanou webovou prezentaci 

společnosti, jelikož bude vytvářet její image v očích velkého množství potenciálních 

zákazníků. V rámci webových stránek navrhuji uvést podrobný návod jak postupovat 

při výběru plastových oken a dveří. Jako součást stránek doporučuji realizovat 

zákaznickou podporu ve formě on-line poradenství. Webovou prezentaci bych zacílila 

na oba zákaznické segmenty.  

Jako další vhodnou prezentaci společnosti spatřuji v podobě krátkých inzercí 

v rozhlase, ve specializovaných tiskovinách např. ve stavebním časopisech apod. a 

v neposlední řadě také na internetu.  

Úspěšnému a širokému zavedení firmy do podvědomí zákazníků bych 

napomohla pronájmem billboardových ploch. 

Velký důraz kladu na přímý osobní kontakt prodejce a zákazníka. Ten bude 

uskutečňován ve „vzorkových prodejnách“ společnosti či na výstavách a veletrzích.  

Před zahájením výroby, ale i v průběhu jednotlivých let provozu bude společnost 

vynakládat značné finanční prostředky do reklamy. Výše nákladů za reklamu před 

zahájením a krátce po zahájení provozu je naplánována ve výši 82 tis. Kč. 

3.3.3 Výrobní kapacita a výrobní program 

Výrobní program společnosti bude představován výrobou plastových výplní 

stavebních otvorů – oken a vchodových dveří. Výrobky budou vyráběny na zakázku dle 

skutečných rozměrů.  

Maximální výrobní kapacita pořízeného výrobního zařízení je při jeho plném 

vytížení a při obsluze čtyřmi pracovníky třicet okenních jednotek za osmihodinovou 

směnu. 

Při stanovení míry využití výrobní kapacity jsem vycházela z konzultace 

s manažerem divize, z jeho záměrů a kvalifikovaného odhadu, z analýzy poptávky, tržní 

konkurence a navrhované marketingové strategie. 

Společnost nepočítá se stoprocentním využitím výrobní kapacity. V prvním roce 

provozu bude vyrábět produkci ve výši 50 % celkové výrobní kapacity. V následujících 

letech předpokládá postupné zvyšování výrobní kapacity. Ve 3. roce provozu plánuje 
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nejvyšší využití výrobní kapacity, ve výši 80 %, od které si společnost slibuje dosažení 

vyššího zisku a rentability vlivem snižujících se fixních nákladů na jednotku produkce.  

Plánované využití výrobní kapacity v jednotlivých letech: 

1. rok …   50 % 

2. rok …   60 % 

3. rok …   80 % 

4. rok …   80 % 

5. rok …   80 % 

3.3.4 Materiály a výrobní zařízení 

Základním materiálem používaným při výrobě, jak jsem již zmínila 

v předcházejících kapitolách, bude plastový pětikomorový profil od renomované značky 

Schüco. Pro okování oken bude použito systémové kování Schüco Variotec, od stejného 

výrobce. Tento materiál bude nakupován přímo od německého výrobce tohoto profilu, 

od firmy Schüco International. Výrobky budou zasklívány izolačním dvojsklem či 

trojsklem od tuzemského dodavatele.  

Hodnota spotřebovaného materiálu (plastových profilů, kování apod.) a 

polotovarů při výrobě: 

� 1 ks okenní jednotky o rozměrech 1000x1000mm - 2 133,00 Kč 

� 1 ks vchodových dveří o rozměrech 900x2000mm - 8 023,00Kč 

Vzhledem k tomu, že společnost nevlastní žádné výrobní zařízení určené 

k výrobě plastových výplní, bude za tímto účelem pořízena zánovní výrobní linka, 

kterou si společnost na vlastní náklady opraví. Investiční náklady na pořízení výrobní 

linky budou ve výši 750 tis. Kč. Dle konzultace s manažerem divize, bylo přistoupeno k 

pořízení zánovní výrobní linky, jelikož pořizovací cena nového výrobního zařízení by 

se pohybovala v ceně několika miliónů korun a taková investice by byla pro společnost 

neefektivní. 

Veškerá manipulace s materiálem bude zabezpečena za pomocí 

vysokozdvižného vozíku, který má společnost ve svém vlastnictví.  
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3.3.5 Umístění výrobní jednotky 

V rámci této části technickoekonomické studie, volby umístění výrobní 

jednotky, zvažuji zejména aspekty dostupnosti výrobního materiálu a dostupnosti 

pracovní síly a blízkost k místě spotřeby. Při zvažování jednotlivých aspektů volby beru 

k úvahu zejména jejich ekonomickou výhodnost pro firmu, aby bylo zamezeno 

zbytečnému plýtvání finančních prostředků.  

Při volbě o umístění výrobní jednotky jsem se rozhodla pro obec Olšany u 

Prostějova. Tuto obec jsem zvolila především kvůli tomu, že se v ní nachází sídlo 

společnosti SPAME a je zde soustředěna její výroba.  

Dalším důvodem pro volbu této obce je také její výhodná geografická pozice, 

protože je velice dobře situovaná. Nachází se zhruba v půli cesty mezi dvěma většími 

městy Olomoucí a Prostějovem. K obci je velmi dobrá dostupnost z obou měst, které 

jsou vzájemně propojena dálnicí. Tuto lokalitu považuji za vhodnou i z důvodů 

disponibility zdrojů pracovní síly z obou měst, ze kterých pocházejí také vedoucí 

pracovníci společnosti, dobré dostupnosti při dovozu výrobního a dalšího pomocného 

materiálu a také  vhodné dostupnosti k místům spotřeby výrobků. 

Samotná výroba bude provozována v pronajatých výrobních prostorách 

(spojených se současnou výrobní halou společnosti) s odpovídajícími skladovacími 

prostory, jak pro nakoupený materiál, tak i pro zhotovené výrobky či polotovary.  

Vzhledem k tomu, že se tyto výrobní prostory nenacházejí přímo ve městě, jsou 

náklady vynaložené na jejich pronájem přiměřené a pro firmu ekonomicky přijatelné.  

Tato obec nepředstavuje vhodnou lokalitu pro zabezpečení osobního kontaktu se 

zákazníkem. Za tímto účelem bude zřízena obchodní kancelář. V prvním roce provozu 

bych doporučila zřízení kanceláře v nedalekém městě Prostějově, na  vysoce 

frekventované ulici Plumlovská. V dalších letech bych zřídila další dvě kanceláře, 

jejichž umístění v současné době plánuji, na základě konzultace s manažerem divize, 

v Ostravě a Praze. Jejich lokalizace bude upřesněna krátce před jejich zřízením, dle 

aktuálního vývoje na trhu. 
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3.3.6 Pracovní síly 

Nově vzniklá výrobní divize společnosti bude, při svém záběhovém provozu, 

zaměstnávat 6 pracovníků. Pracovní síly divize lze rozdělit do tří kategorií: 

• Výrobní dělníci 

• Řídící pracovníci 

• Administrativní pracovníci 

Skupinu výrobních dělníků budou v prvním roce provozu tvořit dva zaměstnanci 

s minimálně dvouletou praxí v oboru. Ve druhém roce provozu k nim přibude další 

výrobní dělník, z důvodů zabezpečení pokrytí plánované výrobní kapacity. 

Skupina řídících pracovníků bude tvořena manažerem divize a vedoucím 

výroby. Osoba vedoucího výroby bude zabezpečena pracovníkem s minimálně 

dvouletou praxí v oboru. 

Do poslední skupiny patří administrativní pracovníci, zabezpečující provoz 

obchodní kanceláře. V prvním roce bude zapotřebí jeden administrativní pracovník, 

který bude zaměstnaný na zkrácený pracovní úvazek. Na zabezpečení provozu 

kanceláře se bude podílet s technikem obchodního oddělení. Funkci technika bude 

vykonávat osoba s minimálně dvouletou praxí. V dalších letech provozu spolu 

s otevřením nových obchodních kanceláří bude počet administrativních pracovníků 

rozšířen.  

Náplň práce klíčových pracovníků 

Náplň práce manažera: marketing – obstarávání zakázek, technický rozvoj 

výroby 

Náplň práce vedoucího výroby: objednávky materiálu a zásobování, plánování 

výroby a termínů montáže, vyřizování případných reklamací 

Náplň práce technika: zaměřování stavebních otvorů a tvorba výrobních 

podkladů 

Výběrové řízení pro nábor nových pracovníků proběhne s určitým časovým 

předstihem, v červenci roku 2009, aby byly zajištěny pracovní síly v potřebném 

množství a kvalifikaci, při přípravě výroby a uvádění divize do provozu. 
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Plánované mzdové měsíční náklady, včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

činí v prvním roce provozu 118 tis. Kč.  

3.3.7 Organizace a řízení 

Za klíčového pracovníka považuji manažera divize výroby plastových výplní, 

zejména pro jeho kvalitu technických znalostí a pro jeho patnáctileté zkušenosti 

z oboru. Další jeho předností je výborná znalost trhu a konkurence, a dobré vedoucí, 

motivační a organizační schopnosti. Délka jeho praxe ve vedoucí funkci činí dvanáct 

let. Považuji za důležité, aby se manažer spolu s jednatelem společnosti podíleli na 

řízení nově vzniklé divize. Navrhuji následující organizační schéma společnosti, při 

jehož tvorbě jsem vycházela ze stávající organizační struktury společnosti. 

 

Obrázek č. 2  Organizační struktura společnosti po založení divize 
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3.3.8 Plán realizace 

Termín zahájení výroby je stanoven na 1. září 2009. Do této doby je nutné 

provést veškeré důležité aktivity směřující k zahájení výrobní činnosti.  

V rámci těchto příprav je důležité pořídit a uvést do způsobilého stavu výrobní 

zařízení. V této části bude probíhat také vyjednávání a uzavírání kontraktů, vyjasňování 

systému objednávek. Velká reklamní kampaň proběhne měsíc před přípravou výroby, 

aby byl zajištěn dostatečný prostor pro získání nových zakázek. 

Pronájem výrobní haly bude započat jeden měsíc před zahájením výroby           

1. srpna 2009, a to  z důvodu jejího přizpůsobení k provozu. Od tohoto data budou do 

haly instalovány výrobní stroje, které budou co nejlépe, za odborné asistence 

technických pracovníků ze společnosti dodávající plastové profily, seřízeny pro výrobu, 

v rámci zvýšení kvality vyráběných výrobků. Dne 3. srpna 2009 bude uzavřen 

pracovněprávní poměr s novými zaměstnanci, kteří se budou také podílet na přípravě 

výroby, seznamovat se s důležitými výrobními postupy a podstupovat potřebná školení. 

Z těchto důvodů je nutné uskutečnit výběrové řízení v dostatečném předstihu, před 

termínem vzniku pracovněprávního poměru. 

Spolu se započetím pronájmu výrobní haly bude započat i pronájem 

kancelářských prostor, sloužících firmě jako vzorková prodejna. Provoz kancelářských 

prostor bude zahájen 3. srpna 2009.  

Na plnění plánu realizace bude kladena zvýšená pozornost. Důraz bude kladen 

především na perfektní sladěnost těchto dílčích obslužných a výrobních aktivit. 

3.3.9 Předpokládané hospodářské výsledky a finanční plány 

Finanční plány a předpokládané výsledky hospodaření jsou náplní kapitoly č. 4 

Finanční analýza. 

3.3.10  Analýza rizika 

Faktory představující zdroje rizika a opatření vedoucí k eliminaci rizika jsou 

samostatnou kapitolou č. 6.2. Analýza rizik. 
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4 Finanční analýza 

Již v předchozí kapitole jsem se dotkla určitých aspektů, které souvisejí 

s finanční náročností podnikatelského záměru. V této kapitole stručně charakterizuji 

finanční nároky, které realizace projektu vyvolá.  

4.1 Plánovaná výsledovka projektu 

Na základě očekávaného prodeje, respektive předpokládaného využití výrobní 

kapacity a odhadu s ním souvisejících výdajů, uvedených v tabulce č. 18, jsem sestavila 

plánovou výsledovku v jednotlivých letech životnosti projektu, kterou zobrazuje 

následující tabulka. Náklady a tržby jsem určila na základě konzultace s manažerem 

divize a jeho kvalifikovaného odhadu, který zohledňuje i míru inflace ve výši 3 %. 

Tabulka č. 17  Plánovaná výsledovka projektu 

Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 
VÝNOSY 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782 

Tržby 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782 

NÁKLADY 3 758 13 286 17 796 18 326 18 868 

Spotřeba materiálu a energie 2 356 8 507 11 609 11 961 12 320 
Služby 687 2 434 3 283 3 382 3 483 
Osobní náklady 590 2 090 2 650 2 729 2 811 
Účetní odpisy majetku 126 254 254 254 254 
Finanční náklady 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 198 967 1 793 1 850 1 914 
Daň z příjmu 35 184 349 382 395 
HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK  
PO  ZDANĚNÍ 163 783 1 444 1 469 1 519 

Zdroj: zpracováno autorem 

Daň z příjmu, v jednotlivých letech, jsem vypočetla podle aktuálního znění 

zákona o dani z příjmu právnických osob ve výši 20 % z hospodářského výsledku. Při 

výpočtu daně jsem respektovala zákon o dani z příjmu. Od celkových nákladů jsem 

odpočítala účetní odpisy, jelikož nejsou daňově uznatelnými výdaji a naopak jsem 

k nim přičetla daňové odpisy, které snižují daňový základ. 
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4.2 Provozní náklady 

Výši provozních nákladů, v jednotlivých letech, představují na jedné straně 

náklady, jejichž výše se odvíjí od množství vyrobené produkce a na straně druhé fixní 

náklady, které již nemají přímou závislost s množstvím vyrobené produkce. 

Při plánování provozních nákladů jsem postupovala obzvlášť obezřetně, abych 

nepodcenila či nevynechala žádné nákladové položky, které se budou podílet na běžném 

provozu výrobní divize. Do provozních nákladů, v prvním roce provozu, jsem 

započítala i předvýrobní náklady, které jsou uvedeny v tabulce č. 20. 
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Tabulka č. 18  Propočet provozních nákladů v jednotlivých letech 

Spotřeba materiálu 2009 2010 2011 2012 2013 

Suroviny, pomoc. a provoz. materiály 2 126 396 7 660 932 10 531 15310 847 087 11 172 500 

Obchodní zboží 166 676 600 468 801 562 850 150 875 655 

Osobní náklady        

Mzdy zaměstnanců 440 000 1 560 000 1 977 600 2 036 928 2 098 036 

Odvody z mezd        

Zdravotní a sociální pojištění (34%) 149 600 530 400 672 384 692 556 713 332 
Zák. poj. zaměstnavat. za škodu při prac. 
úrazu 

3 336 13 104 16 612 17 110 17 624 

Nakupované služby        

Daňové poradenství a účetnictví 8 000 24 000 24 720 25 462 26 225 

Montáž hotových výrobků 469 520 1 847 520 2 543 688 2 619 999 2 698 599 

Certifikát 3 892 11 676 11 676 11 676 11 676 

Náklady na pronájem prostor        

Nájemné za prodej., výrob. a sklad. prostory 85 000 384 000 506 760 521 963 537 622 

Nákup energií (el.,tep.energie, plyn, voda) 32 000 108 000 120 000 123 600 127 308 

Údržba a opravy 2 000 6 000 7 416 7 638 7 868 

Strojní zařízení        

Údržba a opravy 4 000 12 000 13 596 14 004 14 424 

Automobilový provoz        

Pohonné hmoty 28 000 108 000 123 600 127 308 131 127 

Údržba, opravy 2 000 6 000 6 180 6 365 6 556 

Zákonné pojištění 3 280 9 840 10 135 10 439 10 752 

Daň silniční 520 1 560 1 560 1 640 1 800 

Prodejní náklady        

Reklama a propagace 80 000 60 000 61 800 63 654 65 564 

Prezentace 2 000 6 000 6 180 6 365 6 556 

Správní náklady        

Kancelářský potřeby 3 200 29 600 32 960 12 731 13 113 

Telefonní poplatky 12 000 36 000 55 620 57 289 59 007 

Poštovné a bankovní poplatky aj. 7 800 2 400 2 472 3 214 3 310 

Internet 2 400 10 800 11 124 11 458 11 801 

Pojištění        

Pojištění za škody způsobené provozem 1 160 3 480 3 584 3 692 3 803 

Odpisy majetku-účetní        

Odpis automobilu 29 150 58 963 58 963 58 963 58 963 

Odpis výrobní linky 82 500 166 875 166 875 166 875 166 875 

Odpis provozního vybavení 13 860 28 035 28 035 28 035 28 035 

Náklady celkem 3 758 290 13 285 653 17 796 25418 326 20018 868 130 

Zdroj: zpracováno autorem 
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Součástí provozních nákladů jsou také účetní odpisy pořízeného dlouhodobého 

hmotného majetku, jejichž výši jsem rozprostřela do celé doby životnosti projektu. Výše 

vypočtených účetních odpisů v jednotlivých letech není totožná s výší daňových odpisů. 

Daňové odpisy jsem stanovila na základě zákona o dani z příjmu a jejich výši jsem 

uvedla v následující tabulce.  

Tabulka č. 19  Propočet daňových odpisů 

ROZRH  DAŇOVÝCH ODPISŮ 
Odpisová sk. Výše odpisů v jednotlivých letech 

Položka 
Pořiz. 
cena 

Doba 
nabytí číslo doba 

Způsob 
odpisování 2009 2010 2011 2012 2013 

Výrobní 
linka 

750 0001.8.2009 2 5 rovnoměrný 82 500 166 875 166 875 166 875 166 875 

Automobil 265 0001.8.2009 1 3 rovnoměrný 53 000 106 000 106 000 0 0 

Provozní 
vybavení 

126 0001.8.2009 2 5 rovnoměrný 13 860 28 035 28 035 28 035 28 035 

Odpisy celkem 149 360 300 910 300 910 194 910 194 910 

 Zdroj: zpracováno autorem 
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5 Investi ční záměr, vyhodnocení efektivnosti investice 

5.1 Investiční náklady projektu 

Pro stanovení výše potřebných finančních zdrojů je důležitou otázkou sestavení 

reálného rozpočtu výdajů na zahájení podnikání, ale i na financování celého provozu.  

Před samotným zahájením výrobní činnosti vzniknou společnosti náklady, které 

jsou spojeny s přípravou a zahájením výroby. Jejich položkový výčet uvádím v 

následující tabulce.  

Tabulka č. 20  Přehled předvýrobních nákladů 

Jednorázové náklady vynaložené před zahájením výroby 

Vystavení živnostenského listu + zápis do OR 2 000
Administrativní náklady 5 000
Certifikace 35 000
Náklady na propagaci 60 000
Nájemné provozovny 17 000
Mzdy zaměstnanců 117 920

Spotřebovaná energie  800

Celkem 237 720

Zdroj: zpracováno autorem 

5.1.1 Potřeba dlouhodobého majetku 

Veškeré potřebné zařízení bude zakoupeno v hodnotě 1 141 tis. Kč. Jelikož 

společnost nevlastní žádné výrobní zařízení na výrobu PVC oken, zakoupí kompletní 

zánovní výrobní linku v hodnotě 750 tis. Kč. Dále bude k provozu své nové výrobní 

činnosti potřebovat dodávkový automobil, jehož pořizovací cena je 265 tis. Kč. 

Hodnotu provozního vybavení kanceláře a dílny jsem stanovila ve výši 126 tis. Kč. 

Ostatní náklady zahrnující: náklady administrativní, náklady na certifikaci výrobků, 

náklady na propagaci a reklamu, náklady na nájemné, mzdy a energii, které bude 

potřeba vynaložit ještě před zahájením výroby, činí asi 238 tis. Kč.  
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 Tabulka č. 21  Plán investic včetně hrubého pracovního kapitálu 

PLÁN  INVESTIC (tis. K č) 

Stálá aktiva - dlouhodobý majetek 1 141

Hmotný majetek 1 141
Výrobní linka na výrobu PVC oken (včetně dopravy a 
opravy) 

750

Automobil 265
Provozní vybavení - mobiliář a technické zařízení 126
Nehmotný majetek  0
Oběžná aktiva - krátkodobý majetek 1 212
Materiál 227
Nedokončená výroba a hotové výrobky 165
Pohledávky z obchodního styku 659
Finanční majetek 161

Celková aktiva 2 353

Zdroj: zpracováno autorem 

Veškerý pořízený dlouhodobý hmotný majetek bude vstupovat do celkových 

ročních nákladů ve formě účetních odpisů po dobu 5 let. Výše daňových odpisů, jak 

jsem již uvedla v kapitole 4.2, se od odpisů účetních liší. 

5.1.2 Potřeba oběžného majetku  

Kromě prostředků k zakoupení dlouhodobého majetku potřebuje společnost 

vyčlenit také finanční prostředky na financování provozní činnosti. Potřeba oběžného 

majetku vychází z potřeby financovat provozní činnost společnosti, a jeho výši nelze 

podceňovat.  

Hodnotu potřebného oběžného majetku jsem uvedla v předcházející tabulce. Při 

jejím výpočtu, stejně tak jako při výpočtu čisté výše potřebných zdrojů k financování 

provozní činnosti (čistého pracovního kapitálu), jsem vycházela z: 

- počtu dní, po které jsou zásoby na skladě, 

- délky výrobního cyklu, 

- dohodnuté doby splatnosti faktur s odběrateli, 

- plánované doby splatnosti faktur s dodavateli. 
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Periodu objednacího cyklu základního materiálu používaného při výrobě jsem 

z počátku stanovila v délce 7 dní, jelikož v zásobách zakoupených na delší dobu by byly 

zbytečně vázány finanční zdroje. Objednané zásoby budou na skladě po dobu cca 7 dní. 

Délka výrobního cyklu byla stanovena na 3 dny. Průměrná doba splatnosti 

odběratelských faktur bude činit 12 dní a průměrná doba splatnosti dodavatelských 

faktur asi 18 dní.  Výpočet obratového cyklu peněz = 12 + 7 + 3 – 18 = 4 dny 

Vypočtený obratový cyklus peněz, představuje počet dní, po které podnik 

financuje výrobu i prodej snížený o počet dní splatnosti dodavatelských faktur. Na tyto 

čtyři dny musí mít podnik zabezpečeny finanční zdroje. 

Druhou složkou, která ovlivňuje potřebu finančních zdrojů na financování 

provozu, jsou průměrné denní tržby a průměrné denní výdaje za materiál, ze kterých při 

výpočtu čistého pracovního kapitálu vycházím.  

Do výše potřebného čistého pracovního kapitálu jsem navíc připočetla finanční 

hotovost, ve výši 25 % krátkodobých závazků, která bude sloužit jako rezerva pro 

případ financování nepředvídaných výdajů, které mohou vzniknout např. z důvodů 

špatné platební morálky odběratelů firmy. 

Na základě výše uvedených údajů jsem vypočetla čistý pracovní kapitál a 

výsledky uvedla v tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22  Propočet čistého pracovního kapitálu 

Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 

Doba 
obratu 2 009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva   1 212 1 458 1 993 2 052 2 114
Zásoby   392 470 640 659 679
 - materiál 7 227 272 368 379 390
 - zásoby rozpracovanosti a 
hotových výrobků 

3 165 198 272 280 289

Pohledávky z obchodního styku 12 659 792 1 088 1 121 1 155
Finanční majetek   161 197 264 272 280

Krátkodobé závazky   643 786 1 057 1 088 1 121
Závazky z obchodního styku 18 584 699 946 975 1 004
Závazky za zaměstnanci, soc. a zdr. 
pojištění 

  59 87 110 114 117

Čistý pracovní kapitál   569 672 936 964 993

Zdroj: zpracováno autorem 
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Potřebný hrubý pracovní kapitál v prvním roce provozu jsem stanovila ve výši   

1 212 tis. Kč. Po odpočtu vázané výše krátkodobých závazků ve výši 643 tis. Kč mně 

vychází čistý pracovní kapitál, potřebný v prvním roce provozu, ve výši 569 tis. Kč.  

Divize tedy bude potřebovat, ještě před zahájením své činnosti, finanční 

prostředky ve výši 1 948 tis. Kč, včetně výše předvýrobních nákladů. 

5.1.3 Analýza likvidity 

V rámci této analýzy jsem prověřila, že peněžní hotovost tvořená zdroji, které 

projekt vyprodukuje postačí ke krytí finančních potřeb projektu, ve všech letech jeho 

životnosti. Kladné výsledky jsem zobrazila v následující tabulce. 

Tabulka č. 23  Peněžní toky pro analýzu likvidity 

Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Výnosy 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782
Vlastní zdroje 1 948 0 0 0 0
Likvidační hodnota 0 0 0 0 0

Příjmy celkem 5 904 14 252 19 589 20 177 20 782
Přírůstek dlouhodobého majetku 1 141 0 0 0 0
Přírůstek čistého pracovního kapitálu 569 103 264 28 29

Investiční výdaje 1 710 103 264 28 29
Náklady bez odpisů 3 664 13 020 17 531 18 096 18 603
Splátky úvěru, včetně úroku 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 35 184 349 382 395

Výdaje celkem 5 409 13 307 18 144 18 506 19 026
Čistý peněžní tok 496 946 1 445 1 671 1 756

Bilance hotovosti 496 1 441 2 886 4 557 6 313

Zdroj: zpracováno autorem 

Investiční zdroje projektu jsou adekvátní celkovým investičním nákladům a tedy 

v průběhu realizace projektu nevznikají žádné deficity hotovostní bilance. 

5.2 Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice 

Vzhledem k tomu, že základním dlouhodobým cílem společnosti SPAME, s.r.o. 

je zvyšování majetku vlastníků, posoudím efektivnost zamýšlené investice, dle různých 

ekonomických kritérií. Tato kritéria měří výnosnost zdrojů, vynaložených na realizaci 
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podnikatelského projektu a jsou základním východiskem pro realizaci či zamítnutí 

zamýšleného projektu. Při hodnocení využívám ukazatelů, vycházejících z 

plánovaného peněžního toku projektu a zohledňujících časovou hodnotu peněz i možná 

rizika projektu. 

V rámci této části zhodnotím efektivnost plánovaného projektu na základě těchto 

ukazatelů: 

• čistá současná hodnota 

• rentabilita kapitálu 

• doba úhrady 

• vnitřní výnosové procento 

Základní podklad, pro posouzení ekonomického zhodnocení vynaložené 

investice, pro mě představuje plánovaný výkaz peněžních toků v jednotlivých letech 

doby životnosti projektu. Ekonomickou životnost projektu jsem stanovila na základě 

délky doby odepisování výrobní linky, dle zákona o dani z příjmu, na dobu pěti let.  

Peněžní toky jsem stanovila pomocí nepřímé metody a jejich přehled zachytila 

v následující tabulce. Výnosy a daň z příjmu jsem převzala z výsledovky projektu, 

z tabulky č. 17 a přírůstek čistého pracovního kapitálu z tabulky č. 22. 

Tabulka č. 24  Plán peněžních toků 

Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Výnosy 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782
Likvidační hodnota 0 0 0 0 0

Příjmy celkem 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782
Přírůstek dlouhodobého majetku 1 141 0 0 0 0
Přírůstek čistého pracovního kapitálu 569 103 264 28 29

Investiční výdaje 1 710 103 264 28 29
Náklady bez odpisů 3 664 13 020 17 531 18 096 18 603
Splátky úvěru, včetně úroku 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 35 184 349 382 395

Výdaje celkem 5 409 13 307 18 144 18 506 19 026
Čistý peněžní tok -1 452 946 1 445 1 671 1 756

Zdroj: zpracováno autorem 
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V prvním roce provozu jsem dospěla k zápornému čistému peněžnímu toku, což 

je způsobeno vlivem vynaložených investičních nákladů v tomto roce. V ostatních 

letech provozu nabývá čistý peněžní tok projektu již kladných hodnot. 

5.2.1 Čistá současná hodnota 

Při výpočtu čisté současné hodnoty jsem použila, na základě konzultace 

s manažerem divize, diskontní sazbu ve výši 12 %. Výše zvolené sazby zohledňuje 

možná rizika podnikatelského projektu. Příjmy a výdaje projektu jsem převzala 

z předcházející tabulky č. 24. Součástí výdajů, uvedených v tabulce č. 25, v prvním roce 

provozu, pro účely výpočtu čisté současné hodnoty, nejsou investiční výdaje.  

Tabulka č. 25  Diskontované peněžní toky 

Rok provozu 
Položka (v celých tis. Kč) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Příjmy 3 956 14 252 19 589 20 177 20 782
Diskontované příjmy 3 533 11 362 13 943 12 823 11 792
Kumulované diskontované příjmy 3 533 14 895 28 838 41 660 53 452

Výdaje 3 699 13 307 18 144 18 506 19 026
Diskontované výdaje 3 302 10 608 12 914 11 761 10 796
Kumulované diskontované výdaje 3 302 13 911 26 825 38 586 49 381

Čistý peněžní tok 258 946 1 445 1 671 1 756
Diskontovaný čistý peněžní tok 230 754 1 029 1 062 996
Kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok 

230 984 2 013 3 075 4 071

Diskontní faktor 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674

Zdroj: zpracováno autorem 

ČSH = 4 071 – 1 710 = 2 361 tis. Kč 

Vzhledem k tomu, že jsem na základě výpočtů dospěla ke kladné výši čisté 

současné hodnoty projektu za celou dobu jeho životnosti, zamýšlený projekt mohu 

přijmout. Čistá současná hodnota projektu činí 2 361 tis. Kč. Uvedená hodnota 

představuje výnos, který společnost získá, realizací investice, navíc nad požadovanou 

míru výnosnosti 12 %. 
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5.2.2 Index rentability  

Jako doplňkový ukazatel k ukazateli čisté současné hodnoty jsem vypočetla 

index rentability, jako poměr diskontovaného čistého peněžního toku a počátečních 

investiční výdajů.  

IR = 4 071 / 1 710 = 2,38 Kč 

Vzhledem k tomu, že hodnota indexu rentability je větší než jedna, investiční 

projekt, z pohledu tohoto ukazatele, považuji za přijatelný. 

Ziskovost projektu, měřená poměrem diskontovaných čistých peněžních toků ke 

kapitálovým výdajům, je poměrně vysoká. Na základě výsledku indexu, mohu 

konstatovat, že investovaný kapitál je vysoce zhodnocen, na jednu investovanou korunu 

připadne asi 2,38 Kč diskontovaného čistého peněžního toku.   

5.2.3 Doba úhrady 

Při výpočtu doby úhrady vycházím z počátečních investičních výdajů uvedených 

v tabulce č. 24 Plán peněžních toků, a čistých diskontovaných peněžních toků projektu 

v jednotlivých letech, uvedených v tabulce č. 25 Diskontované peněžní toky.  

Tabulka č. 26  Propočet doby úhrady 

Rok 
Počáteční 

investiční výdaje 
(v tis. Kč) 

Diskontovaný čistý 
peněžní tok           
(v tis. Kč) 

Bilance na konci 
roku (v tis. Kč) 

2009 1 710 230 -1 480
2010  754 -726
2011  1 029 302
2012  1 062 1 364
2013  996 2 361

Zdroj: zpracováno autorem 

Doba potřebná pro úhradu celkových počátečních investičních výdajů tohoto 

projektu jeho diskontovanými výnosy činí asi dva roky. Již ke konci třetího roku 

provozu budou celkové investiční náklady uhrazeny, což svědčí o výhodnosti projektu. 
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5.2.4 Vnitřní výnosové procento 

Z kapitoly č. 5.2.1 je zřejmé, že čistá současná hodnota projektu činí 2 361 tis. 

Kč, při diskontní míře 12 %. Pokud bych užila vyšší diskontní míru, tak by se současná 

hodnota snížila. Vnitřní výnosové procento, představuje diskontní sazbu při které je 

čistá současná hodnota projektu nulová. 

Tabulka č. 27  Propočet vnitřního výnosového procenta 

Rok provozu Položka                  
(v celých tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 ČSH 
Čistý peněžní tok 258 946 1 445 1 671 1 756  - 

in = 46 % 177 444 464 368 265 7 
iv = 47 % 175 438 455 358 256 -28 

Zdroj: zpracováno autorem 

 

Hodnota vnitřního výnosového procenta je poměrně vysoká, skutečná výnosnost 

posuzovaného investičního projektu (za předpokladu dosažení uvedených příjmů a 

výdajů) činí 46,2 %. 
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6 Způsob financování a možná rizika projektu 

6.1 Způsob financování 

K realizaci plánovaného projektu rozšířit své výrobní aktivity bude zapotřebí, 

aby společnost vynaložila určitou sumu finančních prostředků.  

Celková potřeba finanční zdrojů, kterou jsem vyčíslila na pořízení investičního 

vybavení potřebného k realizaci záměru (viz. tabulka č. 21 ), včetně zdrojů potřebných 

k financování provozní činnosti, respektive čistého pracovního kapitálu (viz. tab. č. 22) 

a předvýrobních nákladů (viz. tab. č. 20), činí 1 948 tis. Kč.  

Z účetních výkazů společnosti je patrné, že disponuje volnými finančními 

prostředky ve formě nerozděleného zisku minulých let. Doporučila bych použít část 

nerozděleného zisku k financování zamýšlené investice, jelikož tento způsob 

financování je nejbezpečnější (je dlouhodobý a neplatí se z něj úroky). Společnost 

má vysoké vlastní kapitálové krytí, jejímž vlivem je lépe chráněna před nepříznivou 

situací na trhu. Na druhou stranu je však vlastní kapitál nejdražším finančním zdrojem.  

Navrhuji tedy, aby společnost zamýšlený investiční projekt financovala zcela za 

pomoci svých interních finančních zdrojů.  

6.2 Analýza rizik projektu 

Ani sebelepší výsledky finanční analýzy tohoto projektu a propočtu kritérií jeho 

ekonomické efektivnosti nezaručují dosažení očekávaného výsledku. Provoz jakékoliv 

podnikatelské činnosti je spojen s existencí řady rizik a nejistot, které dokážeme jen 

stěží přesně a spolehlivě identifikovat. Naše informace a znalost budoucnosti jsou velmi 

omezené a prognózy budoucího vývoje jsou často nespolehlivé. Podstatné především je 

faktory rizika včas odhalit, identifikovat a provést opatření vedoucí k jejich zamezení 

nebo alespoň zmírnění nežádoucích dopadů na činnost společnosti. 
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6.2.1 Kritické faktory rizika 

Za zdroje nejistoty a tím i možné odchylky od předpokládaných a skutečně 

dosažených výsledků tohoto podnikatelského projektu považuji: 

• výrazné změny poptávky 

• nedostatečná poptávka po výrobcích firmy 

• zpoždění dodávek materiálu 

• platební morálka 

• změny cen energií a ostatních vstupů 

• povětrnostní podmínky 

• poruchy strojů a výpadky elektrické energie 

Za jedno z velice závažných rizik projektu považuji zejména výrazné změny 

v poptávce. Tyto změny se mohou projevovat v důsledku změn spotřebitelských 

preferencí, které mohou představovat nedostatečnou poptávku po plastových výplních 

vlivem nového trendu v této oblasti – např. používáním jiných materiálů při výrobě 

oken a dveří.  

Také nedostatečná poptávka po výrobcích společnosti může způsobit nežádoucí 

odchylky od předpokládaného množství produkce. Nedostatečný zájem o tyto výrobky 

může vést k nedodržení plánované výrobní kapacity či předpokládaných prodejních cen. 

K dočasnému snížení plánovaného množství produkce může také přispět vysoká 

poruchovost výrobního zařízení nebo výpadek elektrické energie, jejichž vlivem dojde 

k prostojům ve výrobním procesu a k nedodržení smluvených termínů. To může také 

vyvolat dodatečné náklady na opravu výrobních strojů a případně také náklady vzniklé  

z titulu smluvních pokut za nedodržení termínu. 

Dalším zdrojem rizika tohoto projektu může být nedostatek pohotových 

likvidních prostředků. Pro zajištění likvidity firmy je důležitá dobrá platební morálka 

odběratelů. Budou-li zákazníci za dodané výrobky platit v prodlení či některé platby 

nebudou vyinkasovány vůbec, projeví se to nepříznivými důsledky v platební 

schopnosti společnosti, které mohou vést až k jejímu úpadku. 
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Mezi faktory rizika, kterým jen stěží může společnost zamezit nebo je 

eliminovat řadím nepříznivé klimatické podmínky, které mohou negativně ovlivnit 

samotnou dodávku výrobků zákazníkům – jejich instalaci. Z důvodů dlouhotrvajících 

silných mrazů v zimním období může být znemožněna montáž výrobků, to může vést 

ke zbytečnému vázání finančních prostředků v hotových výrobcích na skladě, popřípadě 

i k dodatečným nákladům na skladování. 

6.2.2 Vymezení operačního prostoru 

Operační prostor vymezuje prostor, v rámci kterého může divize společnosti 

měnit množství své produkce, případně upravovat výši ceny, aniž by dosáhla ztráty.  

Základ pro vymezení tohoto prostoru představuje stanovení kritického bodu 

(bodu zvratu). V rámci stanovení tohoto bodu, pro podnikatelský projekt, se zaměřím na 

významný faktor rizika identifikovaný v předchozí fázi.  

Stanovím kritický bod z hlediska objemu produkce. Tento bod je roven 

takovému objemu produkce (využití výrobní kapacity), při které divize nedosáhne ani 

zisku, ani ztráty.  

Jako podklad, pro výpočet bodu zvratu v prvním roce provozu, jsem využila 

celkové předpokládané tržby za sledované období a s nimi související celkové náklady, 

v potřebném členění na fixní a variabilní. Vzhledem k tomu, že se divize hodlá zabývat 

heterogenní produkcí, variabilní náklady jsem dále rozčlenila na variabilní náklady 

související s výrobou okenní jednotky a na variabilní náklady vynaložené na výrobu 

dveří. V tomto období se předpokládá výroba 1 060 ks okenních jednotek a 4 ks dveří. 

Rozdělení a vyčíslení nákladů: 

• Variabilní náklady - v 

o okenní jednotka = 2 751 Kč 

o dveře = 9 573 Kč 

• Fixní náklady - F (včetně odpisů) = 621 163 Kč 

Na základě vztahu F / (1-v*), kde v* jsou průměrné variabilní náklady na 1 Kč 

tržeb ve sledovaném období v Kč, jsem zjistila minimální objem tržeb (kritický bod). 
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    V prvním roce provozu je předpokládaná prodejní cena: 

• okenní jednotky 3 677 Kč,  

• dveří 14 588 Kč. 

Po dosazení do výše uvedeného vztahu pro výpočet bodu zvratu dostávám 

minimální objem tržeb ve výši 2 453 tis. Kč, při kterém výroba není ztrátová. 

Grafické znázornění tržeb pro různorodou výrobu vyjádřenou v peněžních 

jednotkách (Kč), v závislosti na tržbách  ukazuje graf č.9. Z grafu je patrné, že při 

dosažení nižšího objemu tržeb, než je vypočtené minimum, společnost dosáhne ztráty a 

naopak při tržbách vyšších bude produkovat zisk.  

Graf č. 9  Kritický bod produkce v 1. roce provozu 

Bod zvratu v 1. roce provozu
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             Zdroj: zpracováno autorem 

Dle vypočteného kritického bodu, mohu konstatovat, že divize má možnost 

snížit předpokládaný objem výroby o asi 37 %, při dodržení stanovené prodejní ceny, 

aniž by došlo k narušení finanční stability projektu.  
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6.2.3 Opatření vedoucí ke snížení rizika 

Riziko nedostatečné poptávky po výrobcích firmy lze eliminovat dostatečnou 

propagací a reklamou výrobků a s ním spojeným služeb. Úzce s tím souvisí také 

spokojenost zákazníka, jelikož ta je nejlepší vizitkou firmy. 

Nepříznivé dopady plynoucí z opožděných či nevyinkasovaných plateb za 

provedené výkony, mohou být omezeny na základě předem požadované zálohy. 

Zálohovou platbou, lze předejít i případům, ke kterým může dojít v případě objednávky 

výrobků a jejím následným zrušením v době, kdy jsou výrobky již vyrobeny a 

připraveny k montáži.  

Doporučuji vybírat zálohové platby, jelikož jejich prostřednictvím, lze zamezit 

jak zbytečným časovým, tak i zbytečným finančním nákladům souvisejícím se soudním 

řízením. 
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7 Závěr 

Cílem této práce je na základě finanční analýzy posoudit ekonomickou 

efektivnost investičního záměru, který společnost hodlá realizovat s rozšířením své 

podnikatelské činnosti.  

Tato práce je přínosná především pro společnost SPAME, s.r.o., která zvažuje 

zahájit výrobu plastových výplní stavební otvorů. 

Nejprve jsem v první části shrnula teoretická východiska, z nichž vycházím 

v dalších částech této práce. 

V rámci druhé části, která představuje analýzu problému a současné situace, 

jsem uvedla základní informace o společnosti, týkající se její historie, předmětu 

podnikání, výrobního programu a organizační struktury společnosti. Dále zde uvádím 

podnikatelský záměr společnosti, který zamýšlí realizovat a analyzuji její vnitřní a 

vnější okolí, její silné a slabé stránky, včetně příležitostí a hrozeb.  

Součástí druhé kapitoly je také finanční analýza společnosti, kterou jsem 

provedla na základě poskytnutých účetních výkazů. Analyzovala jsem její výnosnost, 

řízení aktiv, zadluženost a likviditu. V žádné z analyzovaných oblastí jsem neodhalila 

závažnější nedostatky. Finanční analýzu jsem zakončila provedením komplexního 

rychlého testu (Quicktest) finanční situace podniku, jehož výsledek mi dal celkový 

pohled na finanční situaci společnosti. Na základě výsledku rychlého testu jsem 

označila finanční situaci společnosti jako výbornou. 

V návrhové části uvádím náplň podnikatelského plánu, který zahrnuje 

charakteristiku společnosti a jejích cílů a především základní výsledky závěrů 

technickoekonomické studie, z níž následně vycházím v další části mé práce Finanční 

analýze. V rámci finanční analýzy jsem sestavila předpokládanou výsledovku projektu, 

která zahrnuje plánované tržby a s nimi související náklady. Součástí této části je i 

položkový přehled provozních nákladů v jednotlivých letech souvisejících s provozní 

činností nově vzniklé divize. 

Další část mé práce představuje stanovení investičních nákladů, které je potřeba 

vynaložit na realizaci záměru, vycházejících z potřeby výrobní činnosti divize. Do výše 
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investičních nákladů zahrnuji cenu zánovní výrobní linky, automobilu, provozního 

vybavení, hodnotu potřebného čistého pracovního kapitálu pro bezproblémový provoz a 

také výši předvýrobních nákladů.  

V tomto okamžiku mám již všechny potřebné údaje pro sestavení plánu 

finančních toků, na jehož základě vyhodnocuji ekonomickou efektivnost investice.  

Ekonomickou efektivnost posuzuji na základě čisté současné hodnoty, 

rentability kapitálu, doby úhrady a vnitřního výnosového procenta.  

Čisté peněžní toky projektu jsem stanovila nepřímou metodou. Na základě mých 

propočtů jsem dospěla k závěru, že toky v jednotlivých letech životnosti projektu, mimo 

první rok, jsou kladné. Peněžní tok v prvním roce provozu má zápornou hodnotu vlivem 

vynaložených investičních nákladů v tomto roce. 

Při výpočtu ukazatele čisté současné hodnoty projektu, jsem použila diskontní 

sazbu ve výši 12 %, která zahrnuje možná rizika projektu a představuje tak, minimální 

požadovanou výnosnost investice. Čistá současná hodnota vypočtená za celou dobu 

životnosti projektu je kladná, ve výši 2 361 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele, plyne 

moje doporučení realizovat investiční záměr.  

Jako doplňkový ukazatel k ukazateli čisté současné hodnoty jsem vypočetla 

index rentability. Vzhledem k tomu, že hodnota indexu rentability mi vyšla, že je větší 

než jedna - IR > 1, investiční projekt, z pohledu tohoto ukazatele, považuji za přijatelný. 

Ziskovost projektu, představující poměr diskontovaného čistého peněžního toku, za 

jednotlivá období životnosti investice, a kapitálových výdajů, je velmi vysoká. Jedna 

investovaná koruna přinese asi 2,38 Kč diskontovaného čistého peněžního toku.   

Na základě vypočtené doby úhrady jsem stanovila dobu potřebnou pro úhradu 

celkových investičních nákladů. Délka této doby, pro zamýšlený projekt, činí necelé 

dva roky. 

Poslední ukazatel pro zhodnocení ekonomické efektivnosti představuje vnitřní 

výnosové procento. Na základě jeho výsledku, mohu konstatovat, že záměr je 

ekonomicky efektivní a přijatelný. Výše tohoto ukazatele je 46,2 %, což značí, že bylo 

by při výpočtu čisté současné hodnoty počítáno s touto sazbou, byla by rovna nule. 
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Hodnota vnitřního výnosového procenta je poměrně vysoká a představuje skutečnou 

výnosnost posuzovaného investičního projektu. 

Vzhledem ke všem dosaženým výsledkům jednotlivých ukazatelů ekonomické 

efektivnosti, doporučuji společnosti zamýšlený projekt přijmout.  

V závěrečné části práce uvádím způsob financování investičního záměru. Na 

základě výsledků finanční analýzy doporučuji společnosti využít, pro financování 

investic, vlastního kapitálu, který má k dispozici.  

Vzhledem k tomu, že ani sebelepší výsledky finanční analýzy projektu 

nezaručují dosažení očekávaného výsledku, zabývám se v této části také možnými 

riziky spojenými s realizací podnikatelského záměru a stanovením operačního prostoru, 

v jehož rámci může společnost měnit množství své produkce, při výkyvech v poptávce, 

aniž by dosáhla ztráty. 
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Příloha č. 1  Rozvaha společnosti SPAME, s.r.o. v letech 2004 - 2007 

Účetní období 
Ozn. Text Číslo 

řádku 2004 2005 2006 2007 

  AKTIVA  CELKEM 001 3 071 7 963 14 526 15 274 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 003 0 0 639 629 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 0 0 639 629 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 007 3 071 7 963 13 887 14 642 

C.I. Zásoby 008 0 2 0 1 923 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 010 300 0 245 2 573 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 011 2 771 7 961 13 642 10 146 

D.I. Časové rozlišení 012 0 0 0 3 

  PASIVA CELKEM 013 3 071 7 963 14 526 15 274 

A. Vlastní kapitál 014 645 4 228 9 342 11 165 

A.I. Základní kapitál 015 200 200 200 200 
A.II. Kapitálové fondy 016 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

017 0 10 20 20 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 0 435 3 478 9 121 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

019 445 3 583 5 644 1 824 

B. Cizí zdroje 020 2 426 3 735 5 185 4 109 

B.I. Rezervy 021 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 022 0 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 023 2 426 3 735 5 024 4 036 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 161 73 

C.I. Časové rozlišení 025 0 0 -1 0 
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Příloha č. 2  Výkaz zisku a ztráty společnosti SPAME, s.r.o. v letech 2004 – 2007 

Účetní období 
Ozn. Text 

Číslo 
řádku 2004 2005 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 

 + Obchodní marže 03 0 0 0 0 
II.  Výkony 04 1 207 14 375 18 100 16 296 

B. Výkonová spotřeba 05 572 8 867 9 506 11 371 
 + Přidaná hodnota 06 635 5 508 8 594 4 925 

C. Osobní náklady 07 15 654 1 030 2 234 
D. Daně a poplatky 08 0 0 2 7 
E. Odpisy dlouhodobého majetku 09 0 0 79 178 

III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů 10 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

11 0 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 

12 0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 0 0 0 0 
H. Ostatní provozní náklady 14 0 1 10 11 

V. Převod provozních výnosů 15 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 16 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 17 620 4 853 7 473 2 495 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0 0 0 
VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0 0 0 0 

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 22 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 

25 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 26 1 0 3 2 
N. Nákladové úroky 27 0 0 13 11 

XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 1 0 36 
O. Ostatní finanční náklady 29 3 7 13 30 
XII.  Převod finančních výnosů 30 0 0 0 0 

P. Převod finanční nákladů 31 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 32 -2 -6 -23 -3 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 173 1 264 1 794 607 
**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 445 3 583 5 656 1 885 

XIII.  Mimořádné výnosy 35 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 36 0 0 12 61 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 0 0 -12 -61 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 39 0 0 0 0 

***  Výsledek hospodaření za účetní období 40 445 3 583 5 644 1 824 

****  Výsledek hospodaření před zdaněním 41 618 4 847 7 438 2 431 

 


