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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru vedoucího k rozvoji 

obchodních aktivit podniku. První část práce zahrnuje teoretický úvod do problematiky, 

základní pojmy a nástroji využívanými v oblasti obchodu. Na základě teoretických 

poznatků a hodnocení současného stavu podniku se autorka práce zabývá návrhem 

změn, které zajistí zvýšení konkurenceschopnosti podniku a zlepšení jeho 

ekonomického stavu. Závěr práce je věnován predikci budoucího vývoje podniku.   
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Abstract  

The subject of this thesis is creation of a business plan leading to the development of the 

business activities. The first part of the thesis covers the theoretical introduction into the 

matters, basic terms and definition of the used methods. Based on the theoretical 

findings and on the evaluation of the current state of the company the author of the 

thesis creates a concept of changes that should increase the competitiveness and 

improve the economical condition of the business. The conclusion is an estimation of 

the future development of the company. 
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ÚVOD 

Zdálo by se, že v podnikání je nejtěžší sestavit podnikatelský záměr a následně jej 

realizovat. Jsem však toho názoru, že stejně obtížné ne-li těžší, je udržet podnik 

konkurenceschopným a prosperujícím. Obzvláště drobní podnikatelé mohou mít 

problém se zajištěním konkurenceschopnosti. Malé podniky totiž často nedisponují 

vysokými finančními zdroji k rozvoji svých obchodních aktivit a strategická rozhodnutí 

jsou pro ně proto obtížnější. Toto rozhodnutí navíc rapidně ovlivňuje celý podnik a 

v případě neúspěchu ohrožuje jeho existenci. Zhodnocení investičních projektů či 

možných příležitostí vyžaduje ekonomické a finanční znalosti, kterými často drobní 

podnikatelé nedisponují.  

V této práci se budu zabývat návrhem souboru doporučení pro rozvoj obchodních 

aktivit vybraného podniku. Nejdříve se seznámím s trendy a nástroji využívanými 

v oblasti obchodu. Pomocí těchto nástrojů zhodnotím současný stav obchodních aktivit 

podniku. Na základě závěrů této analýzy navrhnu soubor doporučení pro rozvoj 

obchodních aktivit vybraného podniku.  

Vybraným podnikem je nájemní stáj s koňmi. Majitelé by si přáli zlepšit ekonomickou 

situaci podniku a jeho konkurenceschopnost.  Mají určitou vizi investičního projektu, 

proto jsem byla požádána o zhodnocení všech faktorů spojených s tímto projektem a 

stanovení vhodných nástrojů k rozvoji aktivit podniku.  Tato práce bude sloužit jako 

podklad vedení podniku ke strategickému rozhodnutí a realizaci zamýšlených změn a 

investičních projektů.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V této práci se budu zabývat zhodnocením a rozvojem obchodních aktivit podniku. 

Vybraným podnikem je nájemní stáj pro koně. Podnik pravidelně navštěvuji a ráda bych 

přispěla k jeho rozvoji.   

Stáj Estavela působí jako nájemní stáj v Ochozi u Brna od roku 2007, majiteli jsou 

bývalí pracovní jezdci nyní žokejové-amatéři, podnikající jako fyzické osoby dle 

živnostenského zákona. Stáj nabízí svým klientům ustájení koní s plnou péčí. I když je 

podnik kapacitně plně využit, byla jsem majitelem podniku oslovena, abych 

vyhodnotila dosavadní stav podniku a navrhla možné změny či inovace vedoucí k 

jeho rozvoji. Tyto změny by měly vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb a tak ke 

zlepšení konkurenceschopnosti podniku.  

Hlavním cílem této práce je na základě zhodnocení současného stavu podniku 

navrhnout změny vedoucí k jeho rozvoji. Mým prvotním dílčím cílem je provést 

marketingový průzkum a kritickou analýzu, na jejichž základě stanovím možné změny 

či investiční projekty, které v dalších kapitolách analyzuji dle nejrůznějšcíh ukazatelů. 

Dle výsledků finanční analýzy zhodnotím současnou výkonnost podniku a určím možné 

způsoby financování stanovených změn. V další části práce se budu zabývat 

hodnocením těchto změn neboli investičních projektů. V závěru práce uvedu predikci 

vývoje podniku a vlastní doporučení pro budoucí rozvoj obchodních aktivit podniku. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

V teoretické části této práce se zaměřím na vstupní teoretické poznatky, na jejichž 

základě navrhnu strategické změny v podniku. V úvodu kapitoly se budu zabývat 

strategickému rozhodování a zpracováním podnikatelského záměru. V druhé části 

kapitoly uvedu specifika kritických analýz sloužících k ohodnocení podniku. Dále se 

zaměřím na investiční rozhodování, velmi důležité je teoretické pozadí financování 

investičních projektů. V následující části se zaměřím na finanční analýzu a ohodnocení 

možných projektů podniku. V závěru kapitoly se budu zabývat riziky spojenými se 

strategickým rozhodnutím a také daňovou působností, která bude ovlivňovat hodnocený 

podnik.  

 

2.1 Strategie 

Investiční projekt a jeho financování patří do strategické oblasti podniku. Všechny 

plány z hlediska času jsou nezbytné k dosažení fungování podniku. Avšak dobrá 

strategie předurčuje podnik k dlouhodobému úspěšnému působení na trhu a odolání 

konkurenci.  

Mnoho odborných autorů ve svých publikacích definuje strategii různě. Jedna jediná 

správná definice totiž neexistuje. Uvedu pár definicí, které podle mého názoru pojem 

strategie vystihují nejlépe. 

První definice je z publikace The esential guide to managing small business growth a 

autoři v ní definují strategii takto „Podnikatelská strategie popisuje, jak organizovat 

vaše podnikání (rozmisťovat vaše zdroje), jak konkurovat k udržení zákazníků ve vašich 

cílových trzích (dosahovat vašich cílů), jak čelit konkurentům a ostatním vnějším 

faktorům, které znamenají pro vaše podnikání hrozby.“ 
1
 

Tedy strategie stanovuje jak řídit podnikové zdroje k dosažení zisku.  

Druhá definice strategie je mnohem jednodušší, avšak dle mého názoru vystihuje 

podstatu tohoto pojmu. „Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou 

                                                 
1
 KORÁB,V., PETERKA, J., REŽNÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007. s. 14. 

ISBN 978-80-251-160-50 
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budou dosaženy firemní cíle, přičemž cíle jsou chápány jako žádoucí budoucí stavy, 

kterých má být dosaženo“ 2 

Z těchto poznatků mohu určit, že strategie je situace podniku, který v současné době je 

v určitém stavu (v určité situaci) a chce se někam rozvíjet, posunout. Tento rozvoj však 

ovlivňují další vlivy převážně zdroje, zájmy vlastníka, právní prostředí, nejistota, 

zákazníci, konkurence, politické vlivy, změny v okolí, časové hledisko aj. [48] 

 

2.1.1 Proces strategického řízení 

Strategické řízení je přístup, jehož cílem je rozvoj konkurenceschopnosti využitím 

konkurenčních výhod založených na zdrojích a kompetencích firmy.  

Proces strategického řízení se skládá ze tří, resp. čtyř částí: 

- strategická analýza, 

- výběr podnikové strategie využitím Balanced Scorecard, 

- implementace strategie, 

- zpětná vazba – strategický controlling. [48] 

                                                 
2
 KEŘKOVSKÝ,M.,VYKYPĚL,O. Strategické řízení : teorie pro praxi. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 

2006. s. 18. 206 s. ISBN: 80-7179-453 
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Obrázek č. 1 – Strategické řízení 

 

          Zdroj: [5] 

 

2.1.1.1 Vize a mise 

Prvním krokem podniku ve strategickém řízení je stanovení si vize, mise a cílů. 

Vize: „Vize je obraz toho, co firma chce být, respektive čeho firma chce v konečné fázi 

dosáhnout.“ 3 

Mise: „Mise by měla specifikovat oblast podnikání, ve které firma hodlá konkurovat, a 

zákazníky, na které se chce zaměřit.“ 
4
 

 

                                                 
3
 HITT, M.A.,IRELAND, R.D., HOSKISSON, R.E. Strategic Management – Competitiveness and 

Globalization: 6.vyd. South-Western College Pub, 2004. s. 39. 544s.  ISBN 0324275307 

4
 Tamtéž s. 39 
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2.2 Podnikatelský plán  

Rozšířenější definicí, která vysvětluje také vzájemný vztah mise a vize je uvedena 

autory v knize Základy strategického řízení a rozhodování : „Mise je způsob, jakým lze 

dosáhnout tzv.„zhmotnělé“ vize. Zabývá se současnými aktivitami firmy, což lze shrnout 

do otázky - „Kdo jsme a co děláme?“. Mise obsahuje kodex chování celé organizace 

tak, aby vedl k naplnění stanovené vize, přičemž slouží také ke stimulaci zaměstnanců. 

Udává jasně definovaný směr, kterým se má celá organizace ubírat.“ 
5
 

 

Podnikatelský plán se zpracovává zejména při zahájení podnikání. Je však důležitým 

dokumentem také při strategických změnách v podniku např. vstup podniku na nový 

trh, při žádosti bankovního subjektu o úvěr, či slouží jako důležitý nástroj pro nového 

investora. 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 6 

Aby byl podnikatelský plán pro podnik přínosem, musí být zpracován kvalitně a musí 

zobrazovat skutečnost. Pro zhodnocení podniku je možné použít nespočet analýz. 

V dalším textu uvedu nejčastěji používané kritické analýzy ke zhodnocení vnitřních i 

vnějších faktorů ovlivňujících podnik. 

 

2.2.1 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán musí být zejména přehledný, pokud možno stručný a jasný. Tyto 

požadavky podnikatel může splnit pokud se bude při sestavování podnikatelského plánu 

držet jednoduché struktury.  

 

                                                 
5
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. s. 64. 246 s. 

ISBN: 978-80-247-1911-5 

6
 KORÁB,V., PETERKA, J., REŽNÁKOVÁ,M. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press. 2007. s.11. 

216s. ISBN 978-80-251-160-50 

 



17 

 

Titulní strana 

Jedná se o stručný obsah plánu. Obsahuje název a sídlo společnosti, identifikace řídících 

osob, popis podniku, povaha podnikání, způsob financování. 

 

Exekutivní souhrn  

Stručné shrnutí nejdůležitějších bodů podnikatelského plánu tj. hlavní myšlenka, silné 

stránky, očekávání, stručné tabulky finančního plánu, výhled na několik let. Exekutivní 

souhrn slouží převážně pro investory a měl by je zaujmout. 

 

Popis podniku  

Podrobný popis podniku. Klíčové prvky: produkt, umístění a velikost podniku, 

organizační schéma podniku, technické vybavení, znalosti a dovednosti podnikatele 

 

Výrobní plán (obchodí plán) 

Popis celého výrobního plánu, proces poskytování služeb nebo zprostředkovávacího 

procesu. Záleží, ve kterém odvětví se podnik pohybuje. Je vhodné do této části uvést 

seznam produktů, které podnik poskytuje a ohodnotit jejich konkurenceschopnost.  

  

Marketingový plán  

Jak bude produkt oceňován, propagován a distribuován. Tato část obsahuje taktéž 

odhady produkce. 

 

Organizační plán 

Popis formy vlastnictví, organizační struktury, vedoucích pracovníků - jejich náplň 

práce, zkušenosti, vzdělání.  

 

Hodnocení rizik 

Popis faktorů ohrožujících existenci podniku, vymezení slabých stránek podniku. V této 

části je vhodné připravit alternativní strategie.  
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Finanční plán  

Podnik zde stanovuje objem potřebných investic. Tato část obsahuje ekonomickou 

stabilitu podnikatelského plánu, nezbytnou součástí je: 

- Předpoklad příjmů a výdajů s výhledem na 3 až 5 let. Stanovení očekávaných 

tržeb a kalkulace nákladů. 

- Vývoj hotovostních toků v příštích třech letech 

- Odhad rozvahy – informace o finančním stavu podniku k určitému datu 

 

Přílohy 

Jedná se zejména o výsledky průzkumu trhu, korespondence se zákazníky či dodavateli, 

výpisy z obchodního rejstříku aj. [4] 

 

2.3 Marketing  

Při založení podniku, ale také při plánování radikálnějších změn v podniku, např. 

investičních projektů, je nutné provést marketingový průzkum, kterým zjistíme, zda je o 

projekt zájem, zda nedochází na trhu k přesycení a zda-li existují překážky v podnikání, 

např. vládní omezení, přírodní podmínky, konkurence. Tedy pomocí marketingového 

průzkumu analyzujeme podmínky pro podnikání.  

Jednotná definice marketingu neexistuje. Podle publikace Marketing management od 

Kotlera je tento pojem definován takto. „Marketing (management) je proces plánování 

a implementace koncepcí cen, propagace a distribuce idejí a produktů pro vytváření 

směn, které uspokojují cíle jednotlivců a podniků.“ 
7
 

Srozumitelnější definice uvádí institut Marketingu, USA. „Marketing je proces řízení,v 

jehož rámci se identifikují a předvídají požadavky zákazníků a účinně a rentabilně se 

uspokojují.“ 8
 Cílem marketingu je poznat zákazníka a jeho potřeby. Ideální marketing 

dosahuje toho, že zákazník je plně připraven si daný výrobek koupit. [6] 

 

                                                 
7
 KOTLER, P. Marketing management. 10.vydání. Praha. 2001. s. 19. ISBN 013-14-575-78 

8
 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 11. ISBN 

978-80-214-383-85 
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2.3.1 Marketingový mix 

Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů potřebných k dosažení 

marketingových cílů. Zkoumá hlavní čtyři resp. pět složek označovaných jako 4P (5P). 

Tyto složky jsou vzájemně závislé. Mezi 4P se řadí 

· Produkt (product) – kvalita produktu, jakost, vzhled, design, vlastnosti, značka, 

služby spojené s produktem, balení 

· Cena (price) – cena, slevy, srážky, platební podmínky, doba splatnosti 

· Distribuce/místo (place) – distribuční cesty, pokrytí trhu, zásoby, doprava 

· Propagace/marketingová komunikace (promotion) – reklama, podpora prodeje, 

PR, přímý marketing, osobní prodej 

· 5.P: Lidé (people) [6] 

 

2.4 Kritická analýza 

Při hodnocení podniku je potřeba zanalyzovat faktory, které podnik ovlivňují. Tyto 

faktory mohou být vnitřního i vnějšího charakteru. Pro posouzení výkonnosti a 

potenciálu firmy používáme speciální analýzy a metody. Pro analýzu okolního prostředí 

jsou vhodné Slept analýza a Porterův model pěti sil, při zhodnocení vnitřních faktorů 

používáme model 7S. S výstupy těchto metod dále pracuje SWOT matice, která 

vyhodnotí z analýz zaměřených na vnitřní faktory silné a slabé stránky podniku, 

z vnějších faktorů posoudí příležitosti a hrozby.   

 

2.4.1 Analýza okolního prostředí 

Pro správné fungování podniku je nutné, aby firma sledovala své okolí, předpovídala 

chování jak konkurence, osob s podnikem spojených, tak i okolí, které by mohlo podnik 

ovlivnit, např. politická situace země. Vedení podniku musí umět bezpečně vyhodnotit, 

zda chování vnějšího okolí ovlivní vnitřní fungování organizace a do jaké míry. K 

analýze okolí slouží několik metod, uvedu SLEPT analýzu (v některých publikacích 

označovanou jako PEST analýza). [2] 
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2.4.1.1  SLEPT analýza 

SLEPT slouží k identifikaci a zkoumání externích faktorů, pracuje s jednoduchou 

strukturou, ve které jednotlivé faktory okolí jsou seskupeny do šesti oblastí a je 

zkoumán jejich vliv na chod organizace. Každý faktor ovlivňuje podnik jinou 

intenzitou. 

· Politické faktory - politika, vlády, ideologie, války, občanské nepokoje, 

terorismus, zájmové skupiny, obchodní politika. 

· Ekonomické faktory - ekonomický růst, chování konkurence, chování 

dodavatelů, ceny materiálu, měnové kurzy, daňový režim, mzdové tarify. 

· Sociální faktory - demografické trendy, preference životního stylu, sociální 

hodnoty, postoj k práci, diskriminace, mobilita pracovníků, odborná pracovní 

síla. 

· Technologické faktory - používání výpočetní techniky, nové výrobky, zařízení, 

inovace, internetové obchodování, metody a procesy výroby, logistika. 

· Legislativní faktory - zákony dané země, harmonizace zákonů a daní, 

mezinárodní právo, mezinárodní obchodní smlouvy, dodržování lidských práv, 

místní vyhlášky. 

· Ekologické faktory - ekologické zájmové skupiny, regulace emisí, znečištění, 

prevence před katastrofami, hluk . [2] 

 

2.4.1.2 Přístup MAP 

Při analýze okolního prostředí nebývá snadné hodnotit jen ty faktory, které mají na 

podnik vliv. Tato metoda přispívá k detailnějšímu a systematičtějšímu propracování 

analýzy a lepší přehlednosti. Největším přínosem této metody je to, že do zpracování 

vnáší systematičnost.  

Přístup, neboli metoda MAP, rozkládá vnější analýzy, nejčastěji SLEPT, do tří resp. 

čtyř kroků.  

- Identifikace faktorů, které mohou ovlivnit firmu 

- Analýza dosavadního vývoje faktorů 

- Predikce vývoje faktorů 
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- Hodnocení – na základě tohoto kroku rozhodneme, jestli je faktor pro podnik 

příležitostí nebo hrozbou [7] 

 

2.4.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil analyzuje konkurenci podniku ať již potenciálních či existujících 

konkurentů.  Jedná se o velmi silný nástroj ke stanovování obchodní strategie s ohledem 

na okolní prostředí firmy. Situace na trhu závisí na působení a interakci základních sil 

(konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného 

působení je ziskový potenciál odvětví. Jedná se o schéma, které pomáhá manažerům 

analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku. 

 

Porterův model pěti sil vyhodnocuje těchto pět oblastí 

- Vnitřní konkurence - konkurence ve stejném odvětví  

- Nová konkurence – subjekty, které na trh v chtějí vstoupit. Toto hledisko lze pouze 

odborně odhadnout dle vývoje trhu, bariér vstupu, atraktivnosti trhu, dosahovaného 

zisku atd.  

- Zpětná integrace – jedná se o situace, kdy odběratel začne zajišťovat námi 

dodávané produkty sám – tedy naše produkty již nebude potřebovat.  

- Dopředná integrace – dodavatel rozšíří své podnikání a stane se naším 

konkurentem.  

- Riziko konkurence substitutů – ohrožení konkurencí podnikající na jiném trhu. 

Např. mobily s fotoaparátem konkurují výrobcům fotoaparátů.  [8], [12] 
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Obrázek č. 2 – Porterův model pěti sil 

 

 

 

          Zdroj:[44] 

 

2.4.3 Model 7S 

Model 7S se používá při zhodnocení vlivu vnitřních faktorů. Tento model v sobě 

zahrnuje 7 základních faktorů, které ovlivňují podnikovou strategii.  

- Strategie  - stanovená vize firmy a způsob, jak jí dosáhnout 

- Struktura – jedná se zejména o organizační strukturu, která by měla být jasná a 

funkční z hlediska podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů 

a sdílených informací 

- Systémy řízení - v daném modelu jsou systémy řízení, prostředky a procedury, 

které napomáhají k řešení operativních problémů. 

- Styl manažerské práce - styl je vyjádřením toho, jak management přistupuje k 

řízení a k řešení vyskytujících se problémů 
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- Spolupracovníci (staff) - spolupracovníky se míní zaměstnanci, jejich vztahy, 

funkce, motivace či chování vůči firmě.  

- Schopnosti (skills) – jedná se o profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy 

jako celku.  

- Sdílené hodnoty (shared values) - odrážejí základní skutečnosti, ideu, principy 

respektované pracovníky a některými dalšími firmami úzce spolupracujícími 

s firmou [12] 

 

2.4.4 SWOT analýza 

Při plánování změn v podniku je nutné kriticky zhodnotit výkonnost podniku, jeho silné 

a slabé stránky, možnosti rozvoje či hrozby. Pomocí SWOT analýzy zpracováváme 

výsledky analýz vnitřních i vnějších faktorů, kterými je podnik vystaven. Silné a slabé 

stránky plynou z interních faktorů resp. analýz vnitřních vlivů a podnik je dokáže 

ovlivňovat. Příležitosti a hrozby jsou externími vlivy, které podnik neovlivní. Swot 

analýza umožňuje manažerům hodnotit současnou situaci podniku a předpovědět 

budoucí. [8] 

 

Tabulka č. 1 - Schéma SWOT matice 

 S – silné stránky W-slabé stránky 

O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

Upraveno dle: [6] 

SO využití silných stránek na získání výhody  

WO překonat slabiny využitím příležitostí 

SW využití silných stránek na čelení hrozbám   

WT minimalizovat náklady a čelit hrozbám [6] 
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2.5 Investiční rozhodování  

Investiční rozhodování je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve firmě, takovéto 

rozhodnutí může velice napomoci k prosperitě firmy nebo ji naopak existenčně zahubit. 

Platí, že čím rozsáhlejší je investiční projekt, tím větší dopad může mít na firmu a její 

okolí. Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly vycházet ze 

strategických cílů firmy.  

 

2.5.1 Klasifikace investičních projektů  

Investiční projekty lze klasifikovat dle více hledisek. Mezi ty základní patří vztah 

k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter 

peněžních toků a velikost. V následující části tyto hlediska více specifikuji. 

 

Vztah k rozvoji podniku 

- Rozvojové – orientované na expanzi, např. zvýšení objemu produkce, zavedení 

nových produktů, vstup na nový trh aj. 

- Obnovy – náhrada nebo obnova zastaralého zařízení  

- Mandatorní (regulatorní) – cílem je splnění zákonů, předpisů a nařízení např. 

projekty na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení 

pracovního prostředí, splnění hygienických norem aj.  

 

Věcná náplň projektů 

- Zavedení nových výrobků (technologií) – výrobky či technologie jsou již na trhu 

zavedeny. Pro firmu to znamená investici do nových zařízení  

- Výzkum a vývoj nových výrobků (technologií) – firma se sama angažuje ve vývoji 

a výzkumu produktu či technologie, který ještě na trhu neexistuje.  

- Inovace informačních systémů 

 

Míra závislosti projektů 

- Vzájemně se vylučující projekty – tj. současná realizace projektů není možná např. 

výroba stejného výrobku odlišnými technologiemi.  

- Plně závislé projekty – je nutné realizovat všechny projekty daného investičního 

souboru. Při hodnocení úspěšnosti posuzujeme celý soubor projektů.  
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- Komplementární projekty – projekt jehož realizace podporuje další projekty. 

Projekt je hodnocen včetně navazujících projektů.   

- Ekonomicky závislé projekty – projevuje se substituční efekt, např. zavedení 

nového výrobku může snížit odbyt staršího výrobku, který má podobnou funkci a 

vlastnosti jako nový výrobek. Při hodnocení je nutné příjmy z projektu snížit o 

pokles příjmů spojených s prodejem substituovaných produktů. 

- Statisticky závislé projekty – zde platí přímá resp. nepřímá závislost, např. růst 

výnosů jednoho projektu provází růst výnosů i druhého projektu, nebo u nepřímé 

závislosti růst výnosů jednoho projektu doprovází pokles výnosů u druhého 

projektu.  

 

Forma realizace projektu 

- Investiční výstavby – např. rozšíření výrobní kapacity, kapacity služeb, zavedení 

nových výrobků aj. Realizace projektu je buď již v existujícím podniku nebo tzv. 

na zelené louce. Projekt realizován na zelené louce se snáze hodnotí.  

- Akvizice – koupě již existující firmy, která doplňuje či rozšiřuje aktivity 

nabyvatele.  

 

Charakter peněžních toků 

− Se standardními peněžními toky – projekt eviduje záporný peněžní tok v době 

výstavby a kladný peněžní tok v době provozu.   

− S nestandardními peněžními toky – projekty již v době života evidují rozsáhlejší 

existenční výdaje, tedy projekt eviduje záporný peněžní tok jak v době výstavby tak 

v době života např. na konci projektu (rekultivační práce při ukončení ropného 

vrtu)  

 

Velikost projektu 

Projekt se posuzuje dle velikosti investičních nákladů resp.výdajů. Lze je členit na velké 

projekty, projekty středního rozsahu a malé projekty. Posouzení je ale relativní 

vzhledem k velikosti kapitálového rozpočtu firmy. [3] 
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2.5.2  Fáze života projektu 

Každý realizovaný projekt prochází čtyřmi fázemi vývoje – předinvestiční, investiční, 

provozní, ukončení provozu a likvidace. 

 

Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je velmi důležitou fází projektu. V rámci této fáze se zpracovává 

tzv. technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study),  úspěšnost projektu může 

záviset na důslednosti, technice a způsobu zpracování této studie. Předinvestiční fáze 

má tři dílčí etapy. 

− Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study)  

− Předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility study) 

− Technicko-ekonomická studie (feasibility study)  

 

Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje činnosti, které tvoří náplň vlastní realizace projektu. Základem 

pro zahájení investiční fáze je vytvoření právního, finančního a organizačního rámce 

pro realizaci projektu.  

 

Provozní fáze 

Provozní fázi posuzujeme z krátkodobého a dlouhodobého pohledu.  

Krátkodobý pohled – uvedení projektu do provozu a s tím související potíže 

(nezvládnutí technologického procesu, nedostatečná kvalifikace pracovníků) 

Dlouhodobý pohled – se týká celkové strategie, na které byl projekt založen. Pokud se 

strategie ukáže jako nesprávná, může se podnik potýkat s výraznými vedlejšími náklady 

na nápravná opatření či korekce.  

 

Ukončení provozu a likvidace 

Při hodnocení ekonomické výhodnosti projektu je nutné brát v úvahu i náklady spojené 

s ukončením provozu. Likvidační fáze zahrnuje činnosti jako demontáž zařízení, sanace 

lokality, prodej zásob a odpadu aj. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu tvoří tzv. 

likvidační hodnotu projektu. [3] 
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2.6 Financování investičního projektu 

Podnikatelský plán obsahuje mimojiné i způsob financování podnikatelského záměru. 

Způsob financování ovlivňuje povaha podnikání, velikost podniku, dostupné zdroje aj. 

Při určování způsobu financování je třeba míti na paměti, že dlouhodobě vázaných 

majetek musí být financován dlouhodobými zdroji, naopak krátkodobý majetek lze 

financovat zdroji s krátkodobou splatností. V této práci se zabývám investičním 

projektem, proto způsob jeho financování je z dlouhodobých zdrojů. Strategie 

financování musí zabezpečovat dosažení cílů:  

− Zajistit kapitál na investici – investice musí splňovat požadovaná kritéria 

výnosnosti 

− Průměrné náklady na obstarání kapitálu jsou co nejnižší 

− Strategie nenaruší finanční stabilitu podniku, tj. podstatně nezvýší finanční riziko 

podniku  

Zdroje dlouhodobého financování dělíme na interní a externí zdroje. Interními zdroji 

jsou odpisy, nerozdělený zisk a dlouhodobé finanční rezervy. Externími zdroji jsou 

dlouhodobé úvěry, emise cenných papírů, venture capital, finanční leasing, finanční 

podpora státu a jiné externí zdroje. [8], [13] 

 

2.6.1 Vlastní zdroje financování  

Jedná se o rozhodující zdroj financování, bez něj by žádný rozumný investor, natož 

banka, neposkytl finanční prostředky. Vlastními zdroji jsou odpisy, nerozdělený zisk 

minulých let a dlouhodobé finanční rezervy, jedná se o tzv. interní vlastní zdroje. 

Obchodní společnosti využívají financování z externí vlastních zdrojů např. emise akcií. 

Tyto způsoby financování jsou pro moji práci nevyužitelné, proto je zde neuvádím. [13] 

 

2.6.2 Cizí zdroje financování 

Cizí zdroje financování mají charakter návratnosti. Pro účely této práce jsou stěžejní 

zejména dlouhodobé úvěry. Jedná se tedy o bankovní úvěry a také odběratelské úvěry.  
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2.6.3  Bankovní úvěry 

Nejčastěji využívaným cizím zdrojem financování jsou bankovní úvěry. Dle doby 

splatnosti je můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Charakteristickými znaky 

bankovního úvěru je 

− Návratnost – příjemce je povinnen úvěr ve stanovené lhůtě splatit. Splácí zpravidla 

postupně v menších částkách. 

− Úročení – úrokem se rozumí cena za zapůjčení peněz. Úrok může být s fixní či 

variabilní úrokovou sazbou. Jde o výpočet procenta z nesplacené části 

poskytnutého úvěru. Zpravidla se úroky platí v pravidelných intervalech např. 

měsíčně, čtvrtletně. 

− Zajištění návratnosti – bankovní subjekty se chrání před rizikem nesplacení úvěru 

příjemcem ručením – třetí osobou, dlouhodobým majetkem či nemovitostí. [8] 

Pro bankovní úvěry je typické postupné umořování dluhu během jeho splatnosti. 

Umořovací plán je založen na čtvrtletních, pololetních či ročních splátkách úvěru a 

úroků. Splátky mohou být 

− Anuitní platby – dlužník platí stejnou výši plateb po celou dobu splatnosti. Výše 

úroku postupně klesá a zároveň stoupá výše úmoru 

− Splátky úvěru – výše splátky se mění dle výše klesajících úroků 

− Jednorázová splátka – jednorázová platba na konci doby splatnosti, úrok je placen 

po celou dobu splatnosti. [13] 

 

Investiční úvěr 

Typů bankovních úvěrů je celá řada, pro účel této práce proto vybírám investiční úvěr. 

A to z toho důvodu, že se budu zabývat investičními projekty, které mohou být 

financovány účelově oproti předloženým fakturám.  

Jak jsem již uvedla výše, investiční úvěr je výhradně účelový, tj. úvěr je čerpán proti 

fakturám, které klient předkládá bance. Možnosti financování z tohoto úvěru jsou 

nákup, stavba či oprava nemovitosti, oprava nebo modernizace movité věci, nákup 

cenných papírů aj.  Banka často požaduje po klientovi ručení ve formě nemovitosti, třetí 

osoby, pohledávkami či movitou věcí.  Splatnost úvěru se pohybuje okolo 5 až 30 let. 

Náklady investičního úvěru jsou zpravidla poplatek za vyřízení, který je stanoven 

procentem z částky poskytovaného úvěru, výše úrokové sazby a správa účtu. [41], [38] 
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Potřebné dokumenty 

Pro získání investičního úvěru je nutné předložit bance řadu dokumentů, na základě 

nichž banka ověřuje bonitu klienta. Jsou to zpravidla 

− Vyplněná žádost o úvěr 

− Aktuální dokumenty opravňující k podnikání 

− Podnikatelský plán  

− Finanční výkazy 

− Doklady o zajišťovacím prostředku – výpis z listu vlastnictví, nabývací titul, 

pojistná smlouva apod. [36] 

 

Odběratelský úvěr  

Odběratelský úvěr je forma obchodního úvěru. Poskytuje jej odběratel dodavateli, je to 

v podstatě záloha na dodávané zboží či služby. Odběratelský úvěr vyžaduje dobré 

vzájemné vztahy zúčastněných stran. 

 

2.6.4 Leasing 

Leasing umožňuje podniku užívat majetek, aniž by použil vlastní finanční zdroje. 

Poplatky za leasing jsou daňově uznatelným nákladem, po skončení leasingu není 

podnik zatěžován zastaralým majetkem, proto tato forma financování zlepšuje cash flow 

podniku. Leasing lze rozdělit na finanční leasing – po skončení leasingu je předmět 

smlouvy podnikem odkoupen, operativní leasing-předmět leasingu zůstává ve 

vlastnictví pronajimatele. [8] 

 

2.6.5 Získání investora do vlastního kapitálu  

Vlastní kapitál je tvořen buď činností podniku, a nebo investicí investora. Investor se 

tímto vkladem stává spoluvlastníkem podniku, nese podnikatelské riziko neúspěchu, 

avšak za toto riziko požaduje záruku budoucího zhodnocení jeho investice. Investované 

prostředky se investorovi vrátí formou prodeje vlastního podílu v podniku a samozřejmě 

vyplácenými podíly ze zisku. [8] 
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2.6.6 Dary a dotace 

Dary a dotace jsou externími zdroji financování. Jejich hlavní charakteristikou je 

nenávratnost a jsou poskytovány bez nároku na podíl na výsledku hospodaření nebo 

řízení podniku. Dotace mohou být poskytovány z evropských fondů, ze státního 

rozpočtu České republiky, veřejných rozpočtů cizích států, rozpočtů krajů aj. Dotace 

jsou často zaměřeny na podporu investičních a exportních aktivit podniku, založení či 

rozvoj malých podniků, reginonální rozvoj, inovace či výzkum. [8] 

 

2.6.6.1 Operační program  

Pro účely mé práce budu hodnotit možnost financování investičního programu z fondu 

EU, konkrétně operačního programu Podnikání a inovace.  

„Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační 

potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje 

zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi 

podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.“ 
9
 

Řídícím orgánem operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Jedná se o tematický operační program v cíli konvergence. Z fondů EU je pro něj 

vyčleněno 3,04 mld. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007. 

Z tohoto fondu lze financovat například pořízení a rekonstrukce dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob aj. [34] 

 

2.6.7 Náklady kapitálu 

Náklady spojené s kapitálem představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za 

získání finančních zdrojů. Náklady kapitálu závisí na 

− době splatnosti kapitálu – s délkou investování se zvyšuje i míra výnosu 

požadovaná investory, tedy pro podnik se zvyšují náklady kapitálu 

                                                 
9
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program podnikání a 

inovace. Praha, 2011. Citace [2012-04-03] Dostupné z: http://download.mpo.cz/get/27518/51100 /585385 

/priloha 001.pdf 
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− stupni rizika – s vyšším rizikem, který investor podstupuje, se zvyšují podniku i 

náklady na kapitál  

− způsobu úhrady nákladů kapitálu – jedná-li se o položky snižující daňový základ, 

pak jsou náklady kapitálu pro podnik levnější. [13] 

 

2.7 Finanční analýza a hodnocení projektů  

Hodnocení a výběr projektů vede k dvěma velmi důležitým rozhodnutím. Jedním z nich 

je investiční rozhodnutí, které se zabývá věcnou stránkou projektu. Druhým 

rozhodnutím je rozhodnutí finanční, tedy rozhodnutí o velikosti a struktuře finanční 

zdrojů potřebných na realizaci projektu.  

 

2.7.1 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti  

Pro hodnocení efektivnosti investičního projektu se nejčastěji používají tato tři kritéria: 

- Rentabilita vlastního resp. celkového kapitálu  

- Doba úhrady či doba návratnosti  

- Kritéria založená na diskontování – čistá současná hodnota, index rentability a 

vnitřní výnosové procento 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability určuje výnosnost investice tak, že měří užitek (zisk) projektu 

s vloženými prostředky. K hodnocení investičního projektu nejčastěji používáme 

ukazatele: 

 

Rentabilita vlastního kapitálu  

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje míru zhodnocení vlastních zdrojů, které byly 

vloženy do projektu. Vypočítáme jej poměrem zisku po zdanění (případně zisku před 

zdaněním) k vlastnímu kapitálu investovaného do projektu. 
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu  

Poměr zisku po zdanění (případně před zdaněním) k dlouhodobému investovanému 

kapitálu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Poměr zisku po zdanění (případně před zdaněním) k celkovému kapitálu. 

 

Účetní rentabilita projektu 

Nedostatkem ukazatelů  rentability vlastního, vloženého  a celkového kapitálu spočívá 

v tom, že se stanovují pouze pro jednotlivé roky života projektu. Ukazatel účetní 

rentabilita projektu tento nedostatek odstraňuje. Určuje se : 

, 

kde ÚRP  je  účetní rentabilita projektu (%), PZ je průměrná roční výše zisku po 

zdanění a PDM je průměrná hodnota pořízeného dlouhodobého majetku.  

Průměrný roční zisk po zdanění získáme aritmetickým průměrem hospodářských 

výsledků za období v jednotlivých letech. Průměrnou hodnotu pořízeného 

dlouhodobého majetku získáme součtem vstupní ceny majetku a jeho zůstatkové 

hodnoty na konci života projektu tento výsledek dělíme dvěma.  

 

Nevýhodou těchto ukazatelů je závislost na zvoleném způsobu odepisování a 

nerespektování odlišné časové hodnoty peněz. Použití těchto ukazatelů je zejména při 

rychlém posouzení výhodnosti zejména krátkodobějších projektů. [3] 

 

Doba úhrady 

Doba úhrady se podle Jiřího Fotra v publikaci Podnikatelský záměr a investičníh 

rozhodování definuje jako: „doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů 
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projektu jeho budoucími čistými příjmy. Znamená to, že za dobu úhrady se vrátí 

investorovi zpět prostředky vložené do projektu.“ 
10

 

Doba úhrady se stanovuje dle peněžních toků projektu, tj. příjmy a výdaje za dobu 

života projektu. Při vyhodnocení projektu porovnáváme vypočtenou dobu úhrady se 

stanovenou normovanou hodnotou (obvykle na základě minulé zkušenosti a ostatních 

investičních příležitostí). Podnik přijímá projekt pokud je doba úhrady nižší než 

stanovená normovaná hodnota. Čím je doba úhrady projektu kratší, tím je projekt 

výhodnější. Nevýhodou tohoto ukazatele je dle Fotra, to že: 

- „Ignoruje časový průběh peněžního toku v rámci doby úhrady ( je rozdíl, zda vyšší 

čistý peněžní tok převládá na počátku, či na konci doby úhrady), 

- Ignoruje příjmy projektu po době úhrady, takže jejich možná odlišnost dobu úhrady 

vůbec neovlivňuje, 

- Zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektů s tendencí k přijímání příliš 

mnoha krátkodobých projektů a odmítání projektů dlouhodobých; tento nedostatek 

se projevuje zvláště tehdy, když firma uplatňuje jedinou žádoucí, rep. normovanou 

hodnotu doby úhrady bez ohledu na životnost projektů, 

- Nerespektuje faktor času (tj. odlišnou časovou hodnotu peněz získaných resp. 

vynaložených v různých obdobích) i riziko projektu (každý časově vzdálenější 

příjem je méně jistý než příjem časově bližší).“ 11
 

Z důvodu těchto nedostatků není ukazatel doby úhrady příliš spolehlivý při hodnocení 

projektů, může však sloužit jako doplňující hledisko při hodnocení zejména rizikových 

projektů. [3] 

 

2.7.2 Kritéria založená na diskontování  

Ukazatele, které jsou založeny na diskontování odstraňují hlavní nedostatek předešlých 

ukazatelů a tím je nerespektování časové hodnoty peněz. Mezi tyto kritéria patří čistá 

současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové procento. 

                                                 
10

 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s.67.  

356 s. ISBN 802-47-093-92 

11
 Tamtéž s. 70 
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Čistá současná hodnota (net present value) 

Čístá současná hodnota projektu je součtem diskontovaného peněžního toku projektu 

během jeho celého života (zahrnuje jak období výstavby tak i období provozu). Pak 

každý projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu projektu a proto je 

žádoucí.  

 

Index rentability (profitability index) 

Jak uvádí Fotr: „Index rentability vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů 

projektu, připadající na jednotku investičních nákladů propočtených na současnou 

hodnotu. Číselně stanovíme index rentability jako podíl současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů.“ 12
 

 

Vnitřní výnosové procento (internal rate of return) 

Vnitřní výnosové procento představuje výnosnost, kterou projekt poskytuje během 

svého trvání. Vnitřní výnosové procento je rovno takové diskontní sazbě, při které je 

čistá současná hodnota rovna nule. Projekt je pro podnik přijatelný, pokud vnitřní 

výnosové procento je vyšší než diskontní sazba. [3] 

 

                                                 
12

 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 

75. 356 s. ISBN 802-47-093-92 
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2.8 Řízení rizika projektu 

Riziko definují autoři v publikaci Podnikatelský záměr a invetiční rozhodování takto: 

„Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých hospodářských 

výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského neúspěchu, 

vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že výrazně narušují 

finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku. “ 
13

 

Pozitivní stránka rizika spočívá v předpokladu úspěchu, získáním resp. upevnění pozice 

na trhu, dosažení zisku. Negativní stránkou rizika je především nebezpečí neúspěchu, 

tedy zhoršení hospodářského výsledku podniku či dokonce jeho bankrot. Podnikatelské 

riziko je tedy určitou odchylkou mezi plánem a skutečností. 

Riziko je spojeno s nejistotou budoucích hodnot determinantů, které ovlivňují peněžní 

toky projektu. Nejistotu a s ní spojené riziko v investičním projektu nelze zcela 

odstranit, ale lze je alespoň snížit respektováním následujících pravidel. 

- Dostatečná informovanost, data z ověřených zdrojů 

- Stanovení vhodných metod odhadu budoucího vývoje faktorů rizika a nejistoty 

- Chronologické, plánovité plnění procesů  

Cílem řízení rizika je zvýšit pravděpodobnost úspěchu a minimalizovat neúspěch. Cílem 

procesu řízení rizika je zjistit 

- Faktory, které nejvíce negativně ovlivňují chod projektu 

- Velikost rizika (zda je přijatelné či již nikoliv) 

- Opatření pro snížení rizika podniku [3] 

                                                 
13

 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 

s.311.  356 s. ISBN 802-47-093-92 
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2.9 Daňová působnost 

Pro účely této práce stanovím teoretické hledisko pro daň z příjmu a DPH. 

Hodnoceným subjektem je zemědělec a je neplátcem DPH.  

 

2.9.1 Výpočet daně z příjmu 

Jak jsem již uvedla, vybraný hodnocený subjekt se zabývá zemědělskou činností, 

následující text se opírá o zákon o dani z příjmu a vysvětluje postup stanovení daně 

z příjmu.  

Nejdříve je nutné stanovit, co jsou příjmy podléhající dani, tedy co je předmětem daně. 

To je uvedeno v §3 Zákona o dani z příjmu. Dále pak v §7 nalezneme definici příjmu 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, zjistíme, že příjmy ze zemědělské 

výroby jsou předmětem daně z příjmu.  Jak nám potvrzuje následující text  

„ § 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

(1) Příjmy z podnikání jsou 

 a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 7), 

 b) příjmy ze živnosti 8), 

 c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku.“ 14
 

 

Dále je v zákoně uvedeno následující: 

„§ 7a Daň stanovená paušální částkou 

 (7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 11 nebo  

12, ve výši 

 a) 80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností 

řemeslných, 

 b) 60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 

                                                 
14

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. §7 Dostupné z: http://business.center.cz/ 

business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx 
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 c) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s 

výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d), 

 d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e). 

 Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.“ 
15

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pokud poplatník neuvede výdaje prokazatelně 

dosažené, může si uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů zemědělské výroby.   

 

2.9.2 Zákon o DPH 

Pro zjištění, jestli je subjekt plátcem DPH, je nutné prostudovat Zákon o DPH v němž je 

uvedeno: „Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou 

povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.“ 
16

 

 

Dle této citace jsou plátci DPH všechny fyzické či právnické osoby, které uskutečňují 

ekonomickou činnost vyjma osob uvedených v §5a. 

Dále jsou v tomto zákoně uvedené subjekty, které sice jsou osobami povinnými k dani, 

ale dle §6 Zákona o DPH jsou od této daně osvobozeni. Přesné podmínky pro 

osvobození od daně poskytuje §6 Zákona o DPH:  

„(1) Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je 

osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za částku 1 000 000 Kč 

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 94). 

(2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k 

ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání 

zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o 

úplaty za 

                                                 
15

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních.z příjmu §7a Dostupné z: http://business.center.cz/business /pravo/ 

zakony dprij /cast1.aspx 

16
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. §3.  Dostupné z: http://business.center.cz/business/ 

pravo/zakony/dph/cast1h2d1.aspx  
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 a) zdanitelné plnění, 

 b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 

 c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže 

nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 
17

  

 

Z tohoto odstavce zákona tedy vyplývá, že osoby povinné k dani, které podnikají 

v tuzemsku a jejich obrat za 12 bezprostředně přecházejících po sobě jdoucích měsíců 

nepřesáhne částku 1 000 000 Kč jsou osvobezeny od daně.   

                                                 
17

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. §6.  Dostupné z: http://business. 

center. cz/ business/pravo /zakony/dph/cast1h2d1.aspx  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části práce se zabývám zhodnocením současného stavu podniku. V úvodu uvedu 

základní informace o podniku a jeho podnikovou strategii. Pomocí marketingového 

mixu popíšu předmět činnosti podniku. Po těchto úvodních informacích zhodnotím 

podnik dle kritických analýz. Tedy stanovím vnější i vnitřní faktory ovlivňující podnik, 

které poté shrnu do SWOT analýzy. Důležitou částí kapitoly je finanční analýza, kde 

shrnu dosavadní ekonomický vývoj podniku, na jejímž základě se budou odvíjet 

následující návrhy a strategická rozhodnutí.  

 

3.1 Základní informace o podniku 

Název    Stáj Estavela 

Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v Obchodním rejstříku 

Sídlo     Ochoz u Brna 

    

Klasifikace ekonomických činností -  CZ-NACE:  

- Chov zvířat pro zájmový chov 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

- Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

- Sportovní činnosti [35] 

 

Předmětem podnikání stáje Estavela je poskytování služeb nájemní stáje, tedy ustájení 

pro koně a péče o ně, a poskytnutí zázemí ke sportovnímu účelu - jezdectví. Stáj 

Estavela je současně občanským sdružením, které působí jako dostihový spolek. 

Podrobnější informace uvedu v  podkapitole Marketingový mix. 
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Daňová působnost 

Podnikatel se zabývá zemědělskou výrobou. Uplatňuje výdaje stanovené paušální 

sazbou 80 % z příjmu zemědělské výroby. Podnikatel není plátcem DPH, jelikož 

splňuje podmínky dle §6 Zákona o DPH, tedy subjekt má sídlo v tuzemsku a obrat 

nepřesáhl částku 1 000 000Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců.   

 

3.1.1 Strategie podniku 

Podnik poskytuje ustájení a zázemí pro jezdecký sport od roku 2007. V současném 

stavu podnik dobře prosperuje, nemá ekonomické problémy, kvalita služeb je 

uspokojivá, což se odráží i na zákaznících, kterými jsou převážně stálí klienti. Nyní 

však v areálu není možné trénovat 365 dní v roce, z důvodu absence kryté jízdárny. 

Tento fakt znemožňuje sportujícím jezdcům posunout se na vyšší úroveň sportu. Proto 

v zimním období hrozí, že část těchto ambiciózních zákazníků odejde ke konkurenci. 

Dlouhodobým plánem podniku je tedy zvýšit konkurenceschopnost zkvalitněním služeb 

pro sportující klienty. Vliv na tento rozvoj budou mít převážně finanční zdroje podniku, 

zákazníci, dodavatelé a právní legislativa.  

 

3.1.1.1 Vize  

Podnik chce v konečné fázi být soukromou nájemní stájí poskytující plnohodnotné 

zázemí pro koně a jezdce, disponující všemi atributy, které jsou nezbytné pro realizaci 

jezdeckého sportu na vyšší úrovni. Přitom si však chce ponechat osobní přístup ke 

koním. 

 

3.1.1.2 Mise  

Vedení podniku chce stanovené vize dosáhnout zkvalitněním služeb pro sportující 

zákazníky a to především vybudováním moderní kryté jízdárny umožňující 

plnohodnotný trénink. Dále pak oddělením boxů s dostihovými koňmi, kteří mají jiný 

denní režim, a zkvalitněním povrchu v prostoru areálu.  
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3.1.2 Marketingový mix 

V následujícím marketingovém mixu uvedu podrobnější popis činností, kterými se 

podnik zabývá. 

 

Produkt  

Hlavním produktem je poskytování ustájení pro koně s kompletní péčí. Areál je 5let 

starý, udržovaný a zachovalý. K dispozici je 23 boxů + mycí box pro osprchování koně, 

venkovní jízdárna 30x35 m, kruhová ohrada o průměru 16 m, 8 ohrazených výběhů, 

sedlovna, společenská místnost, sociální zařízení, uvaziště. Boxy jsou prostorné, 

zateplené, s gumovým či betonovým podkladem. Do boxu se stele buď sláma či piliny 

dle ročního období či dohody s klientem. Ve většině boxů na sebe koně navzájem vidí, 

mohou tedy udržovat vzájemný kontakt i v noci. Přes den jsou koně vyváděni do 

výběhů přímo v areálu, jsou tedy pod neustálým dohledem. 

 

Cena  

V ceně ustájení je zahrnuto nájemné, pravidelné krmení a napájení, četnost a druh 

krmiva dle dohody s majitelem, každodenní místování boxu a vystlání, pravidelná péče 

a kontrola stavu koně, vyvádění na pastvu, dekování či jiné služby předem dohodnuté s 

klientem. Dále využívání jízdárny 30x35 m, kruhové ohrady o průměru 16 m, sedlovny, 

mycího boxu, kruhové ohrady. Nadstandardní službou s příplatkem je opohybování či 

přiježdění koně, nebo kompletní jezdecký trénink, cena se odvíjí dle četnosti tréninku a 

jeho náročnosti. Cena za standardní služby činí 4500 kůň/měsíc bez krmiva. Krmivo si 

klienti zajišťují sami. Nájemné je placeno vždy na měsíc dopředu. Doba splatnosti je 

15.den měsíce. Podkování či kování koně, veterinární služby a jiné si klient hradí sám.  

 

Distribuce/místo  

Nájemní stáj se nachází v obci Ochoz u Brna cca 6 km od Brna. Místo je velice dobře 

dostupné automobilem či MHD. Zároveň však poskytuje klid a bezpečí pro chov koní a 

sport. Okolí je vhodné k vyjížďkám na koních. Vzhledem k omezeným kapacitám 

areálu je přijímáno jen 23 klientů. Z hlediska geografického umístění se podnik 

zaměřuje především na zákazníky z města Brna a jeho okolí. 
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Propagace 

Propagace ustájení či jiných služeb se uskutečňuje především kontaktováním klientů, 

kteří tuto informaci rozšiřují mezi své známé. Tento způsob přispívá k důvěryhodnosti 

nových klientů. Další propagace je pomocí internetu, web www.estavela.webnode.cz 

informuje o volných místech k ustájení, dále pomocí webové inzerce na internetových 

portálech www.equichannel.cz, www.ifauna.cz a www.bazos.cz.   

 

Lidé  

V podniku pracují majitelé, kteří jsou absolventy zemědělské školy a bývalí pracovní 

jezdci dostihových koní, nyní žokejové-amatéři. Jsou schopni koním zajistit 

plnohodnotnou péči, poskytnout veterinární ošetření při lehkých úrazech či onemocnění. 

Zákazníky jsou nejvíce ceněni za individuální přístup ke koni a okamžité kontaktování 

v případě změny stavu koně. S koňmi, především s temperamentními a problémovými, 

mají mnohaleté zkušenosti. V oboru jezdectví a chovatelství se dále intenzivně 

vzdělávají. Dále v podniku pracuje brigádník na 3h/6dní v týdnu na smlouvu o 

provedení práce. Jedná se o výpomoc hlavně s údržbou areálu. 

 

 

3.2 Kritická analýza 

Na základě zjištěných teoretických poznatků zhodnotím podnik dle vnějších a vnitřních 

faktorů. K tomuto použiji kritické ukazatele, kterými jsou SLEPT analýza, Porterův 

model pěti sil pro zhodnocení vnějších faktorů a Model 7S pro zjištění vnitřních 

ovlivňujících faktorů.  Na závěr získané informace shrnu ve SWOT matici a určím silné 

a slabé stránky podniku, které jsou spjaty s vnitřním okolím, a příležitosti a hrozby, 

které souvisí s vnějším okolím. 

 

3.2.1 SLEPT analýza 

Pro analýzu vnějšího prostředí použiji SLEPT analýzu, tato analýza mi umožňuje 

zhodnotit podnik z hlediska 6 oblastí – sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technické faktory. Zároveň zde použiji metodu MAP, která umožní systematicky 

zpracovat analýzu SLEPT. A tím co nejvěrohodněji identifikovat a zhodnotit vnější 
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faktory. Na základě toho mohu odhalit příležitosti a hrozby podniku. Pro lepší 

přehlednost je na konci této podkapitoly shrnující tabulka č.2 

 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory ovlivňující podnik řadím preferenci životního stylu, vývoj a 

situace jezdeckých oddílů a zejména vzájemné vztahy s lidmi. Toto odvětví je velice 

citlivé na vzájemné vztahy, pro udržení zákazníka je samozřejmostí udržovat s ním 

přátelský vztah, avšak úkolem vedení podniku je zajistit dobré vztahy také mezi 

samotnými klienty.  

 

Preference životního stylu 

- Analýza dosavadního vývoje – v současnosti je trendem si pořídit vlastního koně. 

Většina majitelů koně doma nedisponuje příznivými podmínkami pro chov koní a 

jsou omezováni zejména časovým faktorem. Nájemní stáje zajistí kompletní péči a 

zázemí pro chov koně. 

- Předpoklad vývoje – tento trend je udržitelný, majitelé koní hledají co 

nejkomfortnější podmínky jak pro koně tak pro sebe. Klienti budou stále více 

hledat ustájení s možností tréninku po celý rok.  

- Hodnocení - příležitost  

 

Jezdecké oddíly 

- Analýza dosavadního vývoje – jezdecké oddíly, takové, jaké byly za předchozího 

politického režimu, již vymizely. Najít pro dítě kvalitní jezdecký oddíl, který by byl 

cenově přijatelný, je velice složité.  

- Předpoklad vývoje – zájem o jezdecký sport obzvláště u dětí bude stále stejně 

velký. Vzhledem k ekonomické nejistotě rodiče nebudou moci dopřát ratolesti 

vlastního koně s trenérem.  

- Hodnocení – příležitost 
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Vzájemné vztahy se zákazníky 

- Analýza dosavadního vývoje – vzájemné vztahy podniku se stálými zákazníky jsou 

velice dobré. Panuje zde důvěra a stabilita. Podnik v minulosti několikrát využil 

odběratelského úvěru na financování projektů. 

- Předpoklad vývoje – důvěra klientů v majitele podniku bude panovat nadále. 

Klienti se nebudou obávat poskytnout podniku odběratelský úvěr. 

- Příležitost  

 

Vzájemné vztahy s veřejností 

- Analýza dosavadního vývoje - v minulosti se podnik potýkal s nevolí některých 

občanů, zejména chatařů, kterým se nelíbil chov koní v CHKO a v blízkosti jejich 

chat. Podnik proto stanovil opatření a zakázal klientům vstupovat do blízké chatové 

oblasti. Toto pravidlo je dodržováno.  

- Předpoklad vývoje – pravidlo zákazu bude dodržováno nadále. Ačkoli se může 

vyskytnout nová hrozba při realizaci projektů. 

- Hrozba 

 

Vzájemné vztahy s pronajimateli pozemků 

- Analýza dosavadního vývoje – podnik si pronajímá určité pozemky, celkově cca 

3000 m². Vztahy s pronajimateli jsou již ustálené. 

- Předpoklad vývoje – vztahy jsou velice variabilním faktorem, nelze odhadnout 

jejich vývoj. Podnik se bude nadále snažit dostát svým závazků vůči 

pronajimatelům. Dále bude usilovat o odkup či pronájem dalších pozemků 

z důvodu vybudování větších výběhů. 

- Příležitost 

 

Legislativní faktory 

Protože se podnik nachází v CHKO Moravský kras, veškeré stavby či pozemkové 

úpravy podléhají ohlašovací povinnosti. Stavební úřad může klást omezení a podmínky, 

např. barva montované haly. S plánovanými projekty se podniku zvýší roční obrat, 

proto předpokládám, že se podnik od roku 2013 stane plátcem DPH.  
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Zákon o DPH 

- Analýza dosavadního vývoje – obrat podniku byl doposud pod hranici 1 mil. Kč za 

12 bezprostředně jdoucích měsíců. Dle zákona o DPH nebyl podnik plátcem DPH. 

- Předpoklad vývoje – s plánovanými projekty se podniku zvýší obrat nad hranici 

1 mil. Kč. Dle zákona o DPH se tak stane plátcem DPH a bude muset tuto daň 

odvádět. 

- Hrozba 

 

Omezující podmínky v chovu zvířat 

- Analýza dosavadního vývoje – podnik splňuje všechny podmínky v chovu 

zájmových zvířat. 

- Předpoklad vývoje – není očekávána změna  

 

Ekonomické faktory 

Makroekonomické faktory, které jsou často uváděny v publikacích, jako například růst 

HDP, inflace, obchodní bilance tento malý podnik zásadně neovlivňuje. Jediným 

makroekonomickým podnik ovlivňujícím faktorem je nezaměstnanost v Brně. Tento 

faktor má totiž vliv na zákazníky podniku. Podrobnější informace uvedu v následujícím 

odstavci. Podnik je ovlivňován rozhodnutím Evropské unie o poskytovaných dotacích. 

Dalšími faktory je chování konkurence a daňové faktory. 

 

Dotace z fondu EU 

- Analýza dosavadního vývoje – Evropská unie ovlivňuje podnik zejména z hlediska 

čerpání dotací z fondů EU a to v oblasti zemědělství. Až do roku 2011 bylo možno 

čerpat dotaci v programu Rozvoj venkova na stavbu či rekonstrukci zemědělského 

objektu, včetně stájí, jízdáren, seníků apod. V tomto roce ji Ministerstvo 

zemědělství z harmonogramu vyškrtlo.  

- Předpoklad vývoje – nepředpokládám, že by v budoucnu výše zmíněná dotace 

z fondu EU byla znovu zahrnuta do programu. Avšak pro realizaci kryté haly je 

možné využít dotaci z operačního programu – podnikání a inovace. 

- Příležitost  
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Nezaměstnanost v Brně 

- Analýza dosavadního vývoje – faktor nezaměstnanost se týká pouze současných či 

potencionálních zákazníků podniku. V případě, že zákazníci příjdou o práci, může 

se stát, že z finančních důvodů budou muset najít levnější ustájení pro svého koně, 

nebo koně prodat. Dosud tento stav ale nenastal. 

- Předpoklad vývoje – z pesimistického hlediska je možné, že tento stav nastane. 

Nejedná se však o hrozbu hromadného úbytku zákazníků. Stáj Estavela nabízí 

průměrnou cenu za ustájení 18. Proto by neměl být problém najít nového zákazníka, 

který si například již nemohl dovolit dražší ustájení. 

- Hrozba 

 

Chování konkurence 

- Analýza dosavadního vývoje – zavedených nájemních stájí je v Brně dostatek, 

avšak žádný podnik není monopolem. Zákazníci často migrují, nejčastěji kvůli 

vzájemným vztahům, pastvinám a kryté jízdárně. Jak již bylo uvedeno, podnik 

nabízí ustájení za průměrnou cenu. Sousední stáje nehodlají svůj areál zvětšovat či 

investovat do výrazné inovace. 

- Předpoklad vývoje - chování konkurence se bude vyvíjet obdobně jako dosud. 

 

Ceny zdrojů 

- Analýza dosavadního vývoje – cena materiálu se z důvodu zvýšení sazby DPH 

zvýšila. 

- Předpoklad vývoje – pokud bude schválena sazba DPH na 21 %, můžeme očekávat 

další zvýšení cen materiálu a dodavatelských služeb. Je zde také předpoklad, že se 

podnik stane plátcem DPH. Předpokládám proto, že z důvodu udržení marže bude 

nucen zvednout ceny výstupů. 

- Hodnocení – hrozba 

 

Politické faktory  

Politické faktory často souvisejí s ekonomickými faktory a mohou ovlivnit chod a 

rozvoj podniku. Zejména pokud je politická situace nestabilní. Protože se jedná o malý 

                                                 
18

 Nájemní stáje v Brně nabízejí ustájení v ceně od 2,5tis.Kč do 8tis.Kč 
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podnik podnikající v oblastech, kde vedoucí politická strana výrazně neovlivní existenci 

podniku, není politický faktor pro podnik zásadní. Určitý vliv ale jistě má. 

Ovlivňujícími politickými faktory jsou – politická situace v EU a v ČR. Výrazněji 

ovlivní podnik zastupitelstvo a starosta obce Ochoz u Brna. 

 

Politická situace v EU 

Politická situace v EU podnik ovlivňuje z hlediska čerpání dotací. Tento faktor je 

podrobně rozebrán v ekonomických faktorech. 

 

Stabilita politické situace v ČR 

- Analýza dosavadního vývoje – politická scéna je z dlouhodobého hlediska relativně 

stabilní avšak v nynější době se jedná o rozpadu vlády, což přispívá k nejistotě 

v podnikání. 

- Předpoklad vývoje – pravděpodobně bude politická situace stále napjatá, obzvlášť 

pokud se budou konat mimořádné volby. Podnikatelé mohou být zdrženliví 

v oblasti investování z důvodu nejistoty.  

Politická situace v obci Ochoz u Brna 

- Analýza dosavadního vývoje – v současné době je starostou obce Ochoz u Brna pan 

Vlastimil Čoupek (nestraník). V obci je však nevyjasněná situace z hlediska stavby 

nových rodinných domů, tzv. satelitů.  

- Předpoklad vývoje – z pesimistického pohledu s nástupem nového starosty se 

stavba nových rodinných domů povolí. To může mít negativní dopad na stáj 

Estavela, poněvadž příjde o konkurenční výhodu – pěkné prostředí pro vyjížďky. 

- Hodnocení - hrozba 

 

Technologické faktory 

Podnik není tolik ovlivněn technologickým vývojem jako podniky v jiných odvětvích. 

Pro své provozní účely není striktně potřeba technologických strojů. Podnik vlastní 

pouze jeden malý traktor. Jediným technologickým faktorem je použití bezpečnostních 



48 

 

kamer, který dle mého předpokladu bude v budoucnu žádaným atributem ze strany 

zákazníků. 

 

Používání výpočetní techniky 

- Analýza dosavadního vývoje – používání bezpečnostních kamer ve výběhu či ve 

stáji je zatím ojedinělým stavem, vyjímku tvoří pouze monitorování březích či 

nemocných koní 

- Předpoklad vývoje – použití bezpečnostních kamer ve stájích či ve výbězích bude 

stále častější. Stane se požadovaným standardem ze strany zákazníků. 

- Hodnocní – příležitost 
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Tabulka č. 2 - SLEPT analýza 

OBLAST Ovlivňující faktor Vývoj Hodnocení 

Sociální Preference životního 
stylu  

Vyšší zájem o kvalitní 
nájemní stáje  

Příležitost 

 Jezdecké oddíly Vyšší zájem Příležitost 

 Vztahy se zákazníky  Ochota poskytnout 

odběratelský úvěr 
Příležitost 

 Vztahy s veřejností Nestabilní vývoj Hrozba  

 Vztahy s pronajimateli 

pozemků 

Možnost pronájmu 
dalších parcel 

Příležitost  

Legislativní Zákon o DPH Podnik se stane plátcem 
DPH 

Hrozba  

Ekonomické Dotace z fondu EU Čerpání dotace 
z operačního programu 

Příležitost  

 Nezaměstnanost v Brně Odběratelé nebudou moci 
platit za služby 

Hrozba 

 Ceny zdrojů Zvýšení cen zdrojů 
z důvodu zvýšení DPH 

Hrozba  

Politické Politika v obci Stavba satelitů Hrozba  

Technologické Bezpečnostní kamery Použití bezpečnostních 
kamer 

Příležitost  

      Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Podnik je ovlivňován okolním prostředím. V tomto modelu zanalyzuji působení 5ti sil – 

konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty. Protože neexistují výrazné bariéry na 

trhu je konkurentů na trhu dostatek. Dodavatelé podnik ovlivňují z hlediska ceny zdrojů 

a jejich kvality. V tomto odvětví není dopředná integrace častá, naopak je tomu u 

zákazníků a zpětné integraci. Hrozba substitutů je malá.  
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Vnitřní konkurence  

Vnitřní konkurenci představují zejména stáje v okolí Brna nabízející ustájení a zázemí 

pro jezdecký sport. Vzhledem k velikosti města Brna není pro zákazníky stěžejní 

umístění stáje, ale dobrá dopravní dostupnost. Nutno podotknout, že přímo v Brně se 

nachází pouze minimum stájí z důvodu nevhodnosti chovu koní uprostřed města. 

Konkurentů podniku je mnoho, uvedu největší konkurenty ze 4 stěžejních hledisek  - 

geografické hledisko, sportovní zázemí, pastviny pro chov koní, zázemí pro jezdce. 

Vedle těchto podniků jsou vnitřní konkurencí také soukromníci, kteří poskytnou 

ustájení svému známému. Tuto konkurenci je velmi těžké analyzovat. Konkurenční 

výhodou těchto soukromníků je zpravidla nízká cena a osobní přístup, nedostatkem 

však absence sportovního zázemí a také odborných znalostí.  

 

Nová konkurence 

V tomto odvětví je běžné, že nové stáje se vybudují, jiné zase zaniknou. Vývoj trhu má 

mírně vzrůstající tendenci z důvodu zvyšování počtu držených koní k zájmovým 

účelům. Bariérami vstupu na trh je nutnost vyšších počátečních investic, rozsáhlých 

pozemků, zázemí pro chov koní a znalosti a zkušenosti podnikatele. Toto odvětví také 

vyžaduje buď velké každodenní pracovní nasazení nebo kvalitní personál, proto se 

nejedná o trh s přílišnou atraktivností pro podnikání. Ziskovost v tomto odvětví je malá. 

Důležitým aspektem je pověst stáje, tento fakt zvýhodňuje zavedené, kvalitní podniky. 
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Tabulka č. 3 - Konkurence podniku  

Konkurent Konkurenční výhoda Konkurenční nedostatek 

Stáj Hostěnice  

-geograficky nejbližší konkurent 

· Levnější ustájení (cca o 300kč/měs.)  

· Krytá hala (avšak nedostatečná velikost) 

· Nezatravněné výběhy 

· Orientace spíše na rekreační jezdce 

Stáj v Ochozi 

-geograficky nejbližší konkurent 

· Pastviny 

· Levnější ustájení 

· Neodborný přístup 

· Špatná pověst 

Pánská lícha  

-sportovní stáj 

· Krytá hala 

· Kondiční hodiny s uznávanými trenéry 

· Absence výběhů 

· Výrazně dražší ustájení 

· Absence individuálního přístupu ke koni 

Stáj v Omicích 

 

· Pastviny 

· Terén  

· Špatná dostupnost MHD 

· Absence webových stránek 

Farma CH · Zázemí pro jezdce 

· Turisticky příznivá lokalita 

· Dražší ustájení 

· Neodborné vedení 

   Zdroj : vlastní zpracování dle [43], [31], [40] 
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Zpětná integrace  

Zpětná integrace podniku často hrozí. Jedná se o situaci, kdy zákazník ustájí svého koně 

doma. V tom případě již nepotřebuje služby našeho podniku. Podnik tomuto faktu může 

zabránit jedině kvalitními službami. Zákazník musí mít pocit, že je o koně perfektně 

postaráno. Konkurenční výhodou stáje Estavela je osobní přístup ke koni, zákazníci si 

chválí zejména fakt, že jsou okamžitě a vždy upozorněni, pokud není s koněm něco 

v pořádku.  

 

Dopředná integrace  

Hlavními dodavateli podniku jsou převážně zemědělci poskytující krmivo a krmné 

doplňky pro koně, pila dodávající piliny jako podestýlku, veterináři či kováři. Ani u 

jednoho dodavatele nehrozí dopředná integrace a to z důvodu naprosto odlišného 

zaměření. 

  

Riziko konkurence substitutů  

Situace, že by ustájení pro koně bylo nahrazeno substitutem je nepravděpodobná.  

 

 

3.3 Finanční analýza  

V této podkapitole zhodnotím současnou ekonomickou situaci podniku pomocí finanční 

analýzy. Finanční analýza podává informace o výkonnosti podniku a současně 

napovídá, jakým způsobem je možné financovat strategické změny v podniku. Podnik 

není v současné době zadlužen a nemá obtíže plnit své závazky plynoucí z provozní 

činnosti. Podnik vykonává činnost již 5 let a disponuje se stabilní klientelou. Poslední 3 

účetní období podnik vykazoval zisk v rozmezí 300-400 tis.Kč.  

Hlavní a dosud jedinou činností je poskytování služby ustájení koní. Kapacita ustájení 

je nyní 23 koní. Podnik však v zimním období listopad – únor pronajímá o 2 boxy méně 

z důvodu ustájení svých koní, kteří jsou po zbytek roku celodenně ve výběhu. Dále je 

třeba počítat s prodlevou mezi ukončením smlouvy s nájemníkem a uzavření smlouvy 

s novým zákazníkem. Z těchto důvodů je průměrný počet pronajatých boxů 18.  Přehled 

výkazu zisků a ztrát můžeme sledovat v tabulce č.5.  
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3.3.1 Náklady podniku 

Podniku vznikají náklady spojené s podnikatelskou činností ustájení koní. Jsou to 

variabilní náklady, které se odvíjejí dle počtu ustájených koní. Jedná se o nákup sena a 

podestýlky. Krmivo si zákazníci hradí zvlášť. Variabilní náklady na jednotku měsíčně 

jsou přibližně 1 200 Kč. V následující tabulce jsou vypočítané náklady na průměrný 

počet ustájených koní 18. Do mezd se započítává mzda majitele podniku a také 

brigádníka, který je podnikem zaměstnán na smlouvu o provedení práce. Tento pracuje 

za hodinovou mzdu 80 Kč a to 6 dní v týdnu po 3 hodinách. Měsíčně mu podnik 

průměrně vyplácí 5 760 Kč. Majiteli podniku je vyplácena fixní mzda v částce 

18 000 Kč. Majitelka podniku je v současné době na mateřské dovolené a mzdu 

nepobírá. Některé pozemky jsou v pronájmu a podnikatelé hradí soukromníkům 

nájemné v dohodnuté ceně 1 Kč/m², roční náklady na pronájem činí 30 000 Kč. 

Ostatními provozními náklady jsou zejména náklady na palivo a elektřinu, odvoz hnoje, 

zásobení vody, úpravy a údržba areálu.  

 

Tabulka č. 4 - Náklady podniku 

 
Náklady na 

jednotku 
Celkem měsíčně Celkem za rok 

Variabilní náklady  1 200 21 600 259 200 

Režijní náklady     

- Mzda  1 - 18 000 216 000 

- Mzda 2  5 760 69 120 

Pronájem pozemků 1kč 2 500 30 000 

Ostatní provozní 

náklady 
- 4 000 48 000 

Celkové náklady  51 860 622 320 

        Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.2 Výnosy podniku 

Jak jsem již uvedla výše, podnik se věnuje činnosti ustájení koní. Jedná se o jedinou 

podnikatelskou činnost. Tržby z této činnosti jsou doposud 4500 Kč/měsíčně na 

jednotku. Mezi příležitostný příjem můžeme zařadit prodej koňského hnoje 

zahrádkářům.  

 

Tabulka č. 5 - Přehled zisků a ztrát rok 2010-2011  

Výnosy Rok 2011 Rok 2010 

Tržby z poskytovaných 

služeb 
991 000 971 800 

Celkové náklady  622 320 590 200 

Hospodářský výsledek  368 680 411 600 

        Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4 SWOT analýza 

Závěr této kapitoly tvoří SWOT matice, která shrnuje předchozí kritické analýzy a 

poskytuje přehled o silných a slabých stránkách podniku, které vyplývají z analýzy 

vnitřních faktorů, a příležitostech a hrozbách vyplývajících s analýz vnějších faktorů. 

Jak můžeme sledovat v tabulce č. 6, silnou stránkou podniku jsou zejména odborné 

znalosti a individuální přístup. Tento fakt vyplynul i ze zpracovaného dotazníku, který 

je uveden v příloze č. 2. Velice důležitým aspektem pro podnik je jeho nezadluženost. 

Dalšími silnými stránkami jsou výběhy, zázemí pro jezdce, hezký areál, dopravní 

dostupnost. Naopak mezi slabé stránky řadím absenci kryté jízdárny, soužití koní 

s odlišným denním režimem, nevhodný podklad v areálu a absenci skladových prostor. 

Příležitostí je pro podnik zejména financování projektů z fondu EU, zájem veřejnosti o 

jezdecký oddíl a možnost čerpání odběratelského úvěru. Mezi hrozby řadím zejména 

stavbu novách RD v blízkosti podniku, narušení vzájemných vztahů se sousedy a 

pronajimateli pozemků a nezaměstnanost.  
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Tabulka č. 6 - SWOT matice 

Silné stránky Slabé stránky 

Odborné znalosti a individuální přístup Absence kryté jízdárny 

Nezadluženost podniku Soužití koní s odlišným denním režimem 

Zázemí pro jezdce  Nevhodný podklad v areálu 

Výběhy Absence skladovacích prostor 

Nový zachovalý areál Absence přístřesků ve výbězích 

Snadná dostupnost  

Příležitosti Hrozby 

Čerpání odběratelského úvěru Stavba nových RD v obci 

Financování projektů z fondu EU Zvýšení cen materiálu (DPH) 

Zájem o jezdecký oddíl Narušení vzájemných vztahů 

Pronájem dalších pozemků Nezaměstnanost 

Bezpečnostní kamery  

      Zdroj: vlastní zpracování  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předešlých kapitolách jsem získala potřebné informace o podniku. V této kapitole se 

pokusím uvést svá doporučení, která povedou ke zlepšení výkonnosti a 

konkurenceschopnosti podniku. Budou to zejména investiční projekty, které si majitelé 

podniku přejí v letošním roce realizovat, rozvoj nových aktivit, které zlepší cash flow 

podniku a také doporučení pro zmírnění rizik.  Dále pak uvedu předpokládaný vývoj na 

3 až 5 let dopředu.  

 

4.1 Investiční projekty  

Z kritické analýzy v předešlé kapitole vyplývá, že hlavním vnitřním negativním 

faktorem podniku je absence sportovního zázemí, tedy zejména absence kryté haly. 

Dále se podnik potýká s nesouladem denního režimu dostihových koní od koní 

ostatních. V areálu je nevhodný povrch, který je těžko udržovatelný. Pro odstranění 

těchto slabých stránek podniku jsme se spolu s majiteli dohodli na investičních 

projektech, které povedou ke zkvalitnění služeb a výkonnosti podniku. 

   

- Vybudování kryté jízdárny 

- Vybudování nových boxových stání 

- Položení nové dlažby v prostoru stájí 

 

4.1.1 Vybudování kryté jízdárny  

V zimním období je častým problémem zamrznutí venkovní jízdárny a tím znemožnění 

plnohodnotného tréninku. Z tohoto důvodu se někteří klienti přestěhovali na zimní 

období do jiné nájemní stáje disponující krytou halou. Tím se majitelům podniku snížily 

příjmy za boxové ustájení, poněvadž získání nového klienta na zimní období je velice 

problematické. Řešením je vybudování kryté jízdárny. Současným trendem jsou tzv. 

montované jízdárny, které kladou minimální nároky na spodní stavbu haly – není 

zapotřebí betonový základ ani patky. Haly jsou vhodné také do zimního prostředí, je 

třeba ale dbát na pravidelné odstranění sněhu ze střechy haly. Rozměry nové haly jsou 

18x40x4m. Dle stavebního zákona §104 odst.2c mají stavby do 1000 m
2
 zastavěné 
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plochy a výšky do 15 m pouze ohlašovací povinnost. Pokud však jsou haly nejvýše 

s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nanejvýš 3 roky. [49] 

 

Výběr dodavatele 

Montované haly jsou v současnosti velice oblíbené, jejich využití je hlavně ve 

stavebnictví jako dočasné sklady. Stále častěji se využívají jako sportoviště např. 

tenisové haly, jízdárny, hangáry. Oslovila jsem dodavatele Eurohaly Polak, Haly HWT, 

Kunovský, kteří mi zaslali orientační cenovou nabídku. Dle smluvních podmínek a 

cenových relací jsem vybrala dodavatele haly HWT, cenová nabídka v příloze č.3. 

Tento podnik je cenově přijatelný a disponuje nejvíce zkušenostmi s výstavbou 

montované haly pro účely jezdectví. Neocenitelnou výhodou je možnost čerpání dotace 

na výstavbu haly, kterou sjedná sám dodavatel. [32] 

 

Profit z investičního projektu 

Stavbou kryté haly si podnik zlepší svoji konkurenceschopnost. Věřím, že se zamezí 

migraci zákazníků před zimním obdobím. Způsob financování investičního projektu je 

popsán níže. Při financování projektu z cizích zdrojů bude nutné zvýšit cenu za služby 

z důvodu zajištění návratnosti investice. Pro stávající zákazníky jsem stanovila paušální 

taxu 200Kč/měs. Stávající zákazníci mohou halu využívat bez omezení. Z Porterova 

modelu pěti sil je vidět, že okolní stáje vůbec nedisponují krytou halou umožňující 

plnohodnotný sportovní trénink. Proto jsem se rozhodla nabídnout tuto službu i 

zákazníkům konkurenčních stájí, a to za jednorázový poplatek 250 Kč/den. Jejich výši 

jsem stanovila dle marketingového průzkumu, příloha č. 4 

 

4.1.2 Stavba nových boxů pro dostihové koně 

V podniku se kromě ustájených koní zákazníků nachází 3 dostihoví koně, kteří jsou 

v Estavele v pronájmu. Dostihové koně trénují přímo majitelé stáje. Jejich denní plán se 

poněkud liší od soukromých koní. Pro zlepšení pohody všech koní v podniku jsme 

rozhodli vybudovat oddělené boxy pro dostihové koně. Tím se koně hlavně ráno 

nebudou navzájem rušit a výkonnost dostihových koní by se mohla zlepšit. Stavbu boxů 

zajišťuje majitel společně s brigádníkem sám. Jako nejvhodnější termín pro realizaci 

projektu jsem stanovila březen 2012. 
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Produkt 

V rámci investičního projektu budou vybudovány 4 boxy o rozměrech 3x3m, 

s gumovou hygienickou podlahou, vnitřními mřížemi a dveřmi s oddělenou vrchní částí. 

Vedle boxů bude vytvořené zastřešené zázemí 2x3m pro uskladnění sena a slámy. Boxy 

splňují legislativní podmínky o chovu koní.  

 

Náklady a činnosti spojené s výstavbou 

Boxy budou vybudovány podobným způsobem jako již postavené, proto z předchozích 

zkušeností můžeme odhadnout cenu 25 000 Kč za jeden box, celkově tedy 100 000 Kč. 

Do této částky je zahrnuta i mzda brigádníka. Majitel podniku tento projekt provádí 

v rámci své pracovní doby a mzda se mu nezvyšuje. V příloze č.5 -síťový graf můžeme 

sledovat časový plán jednotlivých činností pro stavbu boxů. Z důvodu pravidelné 

pracovní doby v podniku jsou činnosti naplánovány vždy od 14h do 20h.  
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Tabulka č. 7 - Výstavba dostihových boxů přehled činností  

p.č. Činnost 
Doba 

trvání 
Začátek Konec 

1. den  1.3.2012 přípravy a nákup materiálu 

1 Připrava 1h 14:00 15:00 

2 Nákup materiálu 3h 15:00 18:00 

3 Doprava, uskladnění materiálu 2h 18:00 20:00 

4 Úprava povrchu  2h 15:00 17:00 

2. den 2.3.2012 příprava materiálu 

5. Nařezání kůlů a latí 5h 14:00 19:00 

3. den  3.3.2012 výstavba 

6. Zhotovení základní kostry ½ 6h 14:00 20:00 

4. den 4.3.2012 výstavba 

7.  Vyplnění stěn latěmi 6h 14:00 20:00 

5. den 5.3.2012 výstavba 

8. Vyplnění stěn latěmi  2h 14:00 16:00 

9. Vyhotovení podlahy (gumová?) 4h 16:00 20:00 

10. Stavba střechy 4h 16:00 20:00 

6. den 6.3.2012 výstavba 

11. Stavba střechy 2h 14:00 16:00 

12. Zateplení 4h 16:00 20:00 

7. den 7.3.2012 výstavba 

13. Obložení stěn 6h 14:00 20:00 

8. den 8.3.2012 vnitřek boxů 

14. Upevnění kovovoých mříží 4h 14:00 18:00 

15. Kování na dveře 2h 18:00 20:00 

16. Výstavba žlabů 2h 14:00 17:00 

17 Namoření 3h 17:00 20:00 

9. den 9.3.2012 

18. Čekání na vyschnutí 1den 20:00 14:00 

10. den 10.3.2012  kolaudace  
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Tabulka č. 8 - Náklady na projekt – stavba boxů 

 Náklady za jednotku Celkem 

Materiál - 70 000 

Nářadí  - 20 000 

Mzda brigádníka 80 3 280 

Pronájem bagru 1 000 2000 

Nafta do automobilu 3,00 450 

Celkové náklady   95 730 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové náklady na investiční projekt stavba boxů jsou 95 730 Kč. Tento projekt se 

realizuje v měsíci březen 2012. Návratnost investice je zajištěna v podobě 4 uvolněných 

boxů k pronájmu od dubna 2012. 

 

Návratnost investice 

Jak již bylo řečeno, návratnost investice je zajištěna pronájmem 4 uvolněných boxů za 

částku 4500/měsíčně. Po odečtení nákladů spojených s pronájmem je zisk z tohoto 

pronájmu 3000/měsíčně. Majitelé podniku se rozhodli po dobu splácení investice 

nezapočítávat z tohoto pronájmu mzdové náklady19
. Přehled návratnosti investice 

poskytuje tabulka č.9 a 10. 

 

Optimistická varianta 

Optimistickou variantou vývoje je plné obsazení čtyř boxů již od dubna 2012. Tržby 

z tohoto modelu by představovaly do prosince tohoto roku 162 tis. Kč. 

 

Pesimistická varianta 

Model pesimistické varianty předvídá prodlevu mezi uvolněním boxového ustájení a 

nalezením nového zákazníka. Tato prodleva může být až čtyřměsíční pro dva boxy. 

Z toho vyplývají tržby 126 tis. Kč.  

                                                 
19

 Mzdové náklady se variabilně zvýší až po splacení investice 
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Tabulka č. 9 - Kumulovaný vzorec – optimistická varianta 

Měsíc SH KV SH P Kumulované CF 

Březen -100 000 0 -100 000 

Duben 0 12 000 -88 000 

Květen 0 12 000 - 76 000 

Červen 0 12 000 - 64 000 

Červenec 0 12 000 -52 000 

Srpen 0 12 000 -40 000 

Září 0 12 000 -28 000 

Říjen 0 12 000 -16 000 

Listopad 0 12 000 -4 000 

Prosinec 0 12 000 0 

                  Zdroj: vlastní zpracování 

Investice bude splacena 9. měsíc od začátku splácení investice, tedy v prosinci 2012.  

Tabulka č. 10 - Kumulovaný vzorec – pesimistická varianta 

Měsíc SH KV SH P Kumulované CF 

Březen -100 000 0 -100 000 

Duben 0 6 000 -94 000 

Květen 0 6 000 -88 000 

Červen 0 6 000 -82 000 

Červenec 0 6 000 -76 000 

Srpen 0 12 000 -64 000 

Září 0 12 000 -52 000 

Říjen 0 12 000 -40 000 

Listopad 0 12 000 -28 000 

Prosinec 0 12 000 -16 000 

Leden 0 12 000 -4 000 

Únor 0 12 000 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z předchozí tabulky vyplývá, že investice bude splacena v únoru 2013  
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4.1.3 Investiční projekt nová dlažba 

Posledním navrhovaným investičním projektem je nová dlažba uprostřed areálu. 

Stávající podklad je velice prašný a špatně se udržuje. V současné době se na povrchu 

vytvářejí výmoly, které mohou koni způsobit zranění. Řešením je betonový podklad, 

který bude nenáročný na opotřebení a údržbu. Celková výměra opracovaného prostoru 

je 300 m². Tento investiční projekt bude hrazen z vlastních zdrojů podniku. Vymezené 

finanční prostředky pro tento projekt jsou ve výši 90 000 Kč. Jako nejvhodnější termín 

pro realizaci jsem stanovila červenec 2012.  

 

Náklady investičního projektu dlažba 

Práci, zařízení a materiál na projekt chce majitel stáje zajistit sám společně s jedním 

najmutým odborníkem. Celková odhadovaná cena je 300 Kč/m² včetně práce 

odborníka. Doba trvání výstavby je odhadována na 7 dní. Celkové náklady na projekt 

jsou 90 000 Kč. 

 

 

4.2 Financování investičních projektů 

Cílem této kapitoly je analyzovat možné způsoby financování investičních projektů a na 

základě této analýzy stanovit nejvhodnější způsob. Investičními projekty jsou stavba 

kryté jízdárny, výstavba boxů, úprava dlažby uvnitř areálu. Tyto investiční projekty 

nejsou na sobě závislé a budou realizované postupně během roku. Náležitosti projektů 

poskytuje předešlá kapitola.  

 

4.2.1 Vlastní zdroje  

Majitelé podniku si přejí financovat investiční projekty převážně z vlastních zdrojů. 

Nerozdělený zisk minulých let činí 120 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky budou určeny 

k financování stavby boxů a nové dlažby v areálu. Celkové plánované náklady na tyto 

dva investiční projekty jsou 190 tis. Kč. 
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4.2.2 Odběratelský úvěr 

Protože v podniku panují velice dobré vzájemné vztahy je možné některé odběratele 

požádat o bezúročnou platbu služby předem. Pro jednodušší realizaci bude u dvou 

odběratelů požadovaná platba předem na celý rok. Tedy od 1.června 2012 do 31.května 

2013. Touto formou je možné nashromáždit potřebné peněžní prostředky k určenému 

datu.  

Realizaci financování projektu můžeme vidět v souhrnu v tabulce č. 11. 

 

4.2.3 Dotace z fondu Evropské unie 

Investiční projekt krytá hala bude financován z dotace z fondu Evropské unie. Jako 

krytá jízdárna totiž poslouží montovaná hala. Financování výstavby montovaných hal je 

součástí operačního programu – podnikání a inovace. Tento program je schválen 

Evropskou komisí na období od roku 2007 do roku 2013, v České republice je 

podporován z dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR. Určený dodavatel této haly 

– haly HWT, již má s žádostí o dotaci z tohoto fondu zkušenosti a vyhotovení žádosti je 

v jeho poskytnuté cenové nabídce. Cenová nabídka je zobrazena v příloze č. 3  [34] 

 

Tabulka č. 11 - Financování investičních projektů 

 Stavba boxů Dlažba Krytá hala Celkem 

Celkové náklady 100 000 90 000 1 193 308 1 383 308 

Datum zahájení  1.3.2012 1.7.2012 1.10.2012 - 

Datum skončení  12.3.2012 8.7.2012 11.10.2012 - 

Finacování 

z vlastních zdrojů 
100 000 20 000 - 120 000 

Financování z cizích 

zdrojů  
0 70 000 1 200 000 1 270 000 

· odběratelé 0 108 000 0 70 000 

· dotace  0 0 1 200 000 1 200 000 

Finanční rezerva 0 38 000 6 692 44 692 

            Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Bankovní úvěr 

V případě, že by žádost o dotaci z Operačního programu na výstavbu kryté haly byla 

Ministerstvem zemědělství zamítnuta - riziky investičních projektů se zabývám 

v kapitole níže – bylo by nezbytné projekt financovat z cizích zdrojů. Nejbezpečnějším 

způsobem financování v tomto případě je bankovní úvěr. Protože se bude jednat o 

účelový úvěr, zaměřím se na investiční úvěry. V následující podkapitole uvedu 

zhodnocení financování kryté jízdárny investičním úvěrem u vybraných bank. 

 

4.2.4.1 Česká spořitelna  

Česká spořitelna nabízí investiční úvěr s názvem 5 PLUS, který je určen podnikatelům a 

malým firmám. Jde o účelový termínovaný úvěr, určený na financování hmotného a 

nehmotného majetku. Maximální výše úvěru je 5 mil. Kč. Je zde možnost odložit 

splácení úvěru až o 5 měsíců. Mezi podmínky založení patří vedení běžného účtu u 

České spořitelny, což by pro podnik znamenalo založení si nového účtu. Doba splácení 

je maximálně 8 let. [29] 

 

Náklady na úvěr  

Banka si účtuje poplatek za příslib úvěru, tedy za přijetí, posouzení a vyhodnocení 

žádosti o úvěr. Tento poplatek je stanoven individuálně a pohybuje se okolo 0,5 % až 

2 % z hodnoty úvěru. Minimálně však ve výši 5000 Kč a maximálně 150 000 Kč. [46] 

 

4.2.4.2 ČSOB 

Bankovní institut ČSOB nabízí účelový úvěr s názvem Malý úvěr pro podnikatele. 

Tento úvěr je zaměřen na malé podniky k financování investic od 50 tis. Kč do 8 mil. 

Kč. Slouží k pořízení strojů, vybavení kanceláří, rozšíření skladu, pořízení či 

rekonstrukce nemovitostí nebo nákup pozemku.  

Banka umožňuje odložení splátky jistiny o 6 měsíců. Úvěr je možné úročit buď fixní 

úrokovou sazbou nebo variabilní úrokovou sazbou s fixací 1, 3 nebo 5 let. 

Podmínkami získání úvěru je podnikání alespoň 12 měsíců, což náš podnik splňuje. 

Dále pak předložení nutných dokumentů  

- Dokument opravňující k podnikání- tj. výpis z živnostenského rejstříku ne starší jak 

3 měsíce.  
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- Daňové přiznání za poslední účetní období 

- Doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok 

- Doklady týkající se zajištění úvěru 

- 2 doklady totožnosti osob jednající jménem podniku [24] 

 

Náklady na úvěr 

Poplatek u ČSOB za vyhodnocení úvěru je na rozdíl od České spořitelny zdarma. 

Poplatek za poskytnutí úvěru se 0,5 %  z výše úvěru, minimálně 2 000 Kč. Což je 

výhodou oproti nabídce České spořitelny, u které se tento poplatek pohybuje od 0,5 % 

do 2 % z výše úvěru. Avšak ČSOB si účtuje poplatek 200 Kč za služby a práce spojené 

s realizací úvěru a to za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu. Dále si 

banka účtuje poplatky při mimořádných situacích např. změna smluvních podmínek ze 

strany klienta. [41] 

 

4.2.4.3 GE Money 

GE Money poskytuje svým klientům investiční úvěr sloužící k financování 

dlouhodobých potřeb, především nákup strojů, zařízení, nemovitostí či jejich obnově. 

Investiční úvěr je určen pravnickým i fyzickým osobám – podnikatelům, ale také pro 

města, obce či příspěvkové organizace aj.  Úroková sazba je stanovena individuálně, 

taktéž splátkový kalendář je sestaven dle charakteru úvěru a potřeb klienta. [47] 

 

Náklady na úvěr  

GE Money bank si účtuje poplatek za podání žádosti o úvěr ve výši 5 000 Kč. Poplatek 

za poskytnutí úvěru je shodný s ČSOB 0,5 % z úvěru minimálně 5 000 Kč, taktéž si 

účtuje poplatek za vedení úvěrového účtu 200 Kč měsíčně. Fixní úroková sazba činí 

7,9 %  p.a. Další poplatky si banka účtuje při mimořádných situacích. [42], [45] 

 

4.2.4.4 Raiffeisen bank  

Tato banka poskytuje investiční úvěr na obnovu či rozvoj zařízení firmy až do výše 

50 mil. Kč. Čerpání je účelové proti poskytnutým fakturám či kupní smlouvě, doba 

splatnosti činí až 15 let. Úvěr je poskytován zejména na financování strojů, zařízení, 

dopravních prostředků a jiné. Banka umožňuje odklad splátek až na dva roky, 
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individuální splátkový kalendář, fixace sazby na volitelné období a také nevyžaduje 

zajištění nemovitostí. [30] 

 

Náklady na úvěr 

Úroková sazba pro podnikatelský úvěr činí 3,95 %. Dále si banka účtuje nevratný 

poplatek za posouzení žádosti a to 0,1 % minimálně 5 000 Kč, poplatek za zpracování 

úvěru a úvěrový příslib nad 1 000 000 Kč činí 0,45 % z částky na 1000 000 Kč. Pro 

účely podniku se jedná o 200 000 Kč, tedy poplatek by činil 900 Kč. Celková výše 

poplatku by tedy byla 10 900 Kč. Měsíční poplatek za správu úvěru je stanoven na 

300 Kč. [22] 

 

Tabulka č. 12 - Srovnání bankovních investičních úvěrů 

 
Česká 

spořitelna 
ČSOB GE Money 

Raiffeisen 

bank 

Produkt 5PLUS 
Malý úvěr pro 

podnikatele 

Investiční 

úvěr 
Investiční úvěr 

Minimální výše 

úvěru 
neurčeno 50 000 neurčeno neurčeno 

Maximální výše 

úvěru 
5 000 000 8 000 000 neurčeno 50 000 000 

Možnost odložení 

splácení 

ano, o 5 

měsíců 
ano, o 6 měsíců ne ano, o 2 roky 

Maximální doba 

splácení 
8 let 15 let neurčeno 15 let 

Úroková sazba 
7,25-7,85% 

p.a. ⃰⃰⃰ ⃰ 

individuální 

(7,8%) 

fixní 7,9 % 

p.a. 
3,95% p.a. 

Poplatek za 

podání žádosti 
- - 5 000 

0,1% z úvěru, 

min. 5 000 

Poplatek za 

poskytnutí úvěru 

0,5% až 2% min. 

5 000, max. 150 

000 Kč 

0,5%  z úvěru, 

min. 2000Kč 

0,5%  z 

úvěru, min. 

5000Kč 

min. 10 000 + 

0,45% z částky 

nad 1 000 000Kč, 

Správa účtu ⃰⃰ 300 200 200 300 

⃰měsíčně; ⃰⃰ ⃰ dle doby splácení     Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.5 Rozhodnutí o úvěru 

Konečné rozhodnutí o čerpání investičního úvěru se odvíjí od stanoviska podniku. 

Avšak dle výše uvedeného porovnání jsem toho názoru, že nejvýhodnější produkt pro 

účely podniku nabízí banka ČSOB. Taktéž proto, že podnik u ní má zavedený běžný 

bankovní účet. Financování investičního projektu bankovním úvěrem je však pouze 

záložní plán v případě, že by žádost o dotaci byla zamítnuta.  

 

4.2.6 Náklady úvěru  

Podnik využije možnost odložení splácení a začne úvěr splácet až od ledna 2013. 

V tomto roce zaplatí měsíční poplatky za vedení účtu a anuitní splátky úvěru. Výši 

pravidelné splátky poskytuje následující výpočet. 

 

Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru činí 6 000 Kč, celkový úhrn měsíčních 

poplatků za vedení účtu je 2 400 Kč, roční splátka úvěru činí 207 236 Kč. V roce 2012 

podnik zaplatí 6 000 Kč popatek za poskytnutí úvěru, v roce 2013 by náklady úvěru 

činily 209 636 Kč. V následujících 7 letech, tedy do roku 2021, náklady úvěru budou 

činit ročně 209 636 Kč. Tuto variantu zobrazuje tabulka č. 17. 

 

 

4.3 Hodnocení efektivnosti investičních projektů  

V předešlé části práce jsem se zabývala způsoby financování stanovených investičních 

projektů. V následující části zhodnotím tyto investičních projekty z hlediska jejich 

efektivnosti pro podnik. Použiji k tomu finanční ukazatele pomocí kterých zjistím 

přínos investic pro podnik.  

 

4.3.1 Krytá hala 

V optimálním případě bude celá investice do kryté haly financována z dotace Evropské 

unie. V tomto případě jsou náklady spojené s výstavbou kryté haly zanedbatelné. 

Výstavbou kryté haly podnik zvýšil svoji konkurenceschopnost a může si dovolit zvýšit 
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cenu pronájmu ustájení. Majitelé podniku by však nechtěli přijít o své stálé zákazníky, 

proto zvýšení pronájmu bude pouze 200 Kč. Realizace investičního projektu krytá hala 

je plánována v říjnu až po výstavbě nových 4 boxů, které představují nárůst zákazníků. 

Proto je možný udržitelný stav průměrně 21 klientů. Roční provozní náklady jsou 

odhadovány na částku 20 000 Kč, je zde zahrnuto zejména odklízení sněhu v zimním 

období, úpravy povrchu, opravy jezdeckého materiálu, osvětlení aj.  

Celkový přínos z investičního projektu můžeme sledovat v následujících tabulkách. 

 

 

Tabulka č. 13 - Přínos investičního projektu – pronájem pouze klientům  

 Měsíčně Ročně celkem20
 

Provozní náklady  1 667 20 000 

Výnos z investice 
21

 4 200 50 400 

Zisk z investice  2 533 30 400 

                                  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zisk z investice ve výši 30 400 Kč jsme docílili pouze zvýšením ceny pronájmu o 

200 Kč.  

Ačkoli by majitelé podniku neradi halu pronajímali cizím subjektům, v následujícím 

přehledu zanalyzuji investiční projekt v případě poskytnutí haly cizím subjektům za 

vstupní poplatek 250 Kč/den, stále předpokládám financování projektu z dotace EU. 

Tento poplatek jsem určila na základě marketingového průzkumu viz přílohu č. 4.  

V případě poskytnutí kryté haly veřejnosti je nutné zvýšit odhadované provozní náklady 

na 30 000 Kč z důvodu většího opotřebení haly. Dle odborného odhadu mohu 

předpokládat průměrnou návštěvnost haly 10 klientů týdně za rok 2012, přičemž 

v zimním období bude četnost vyšší. 

 

                                                 
20

 Rok 2013 
21

 Průměrný počet klientů 21 
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Tabulka č. 14 - Přínos investičního projektu – pronájem klientům i veřejnosti 

 Měsíčně Ročně celkem 

Provozní náklady  2 500 30 000 

Výnos z investice  14 200 170 400 

· Klienti podniku 4 200 50 400 

· Veřejnost22
 10 000 120 000 

Zisk z investice  11 700 140 400 

        Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle uvedené kalkulace by podniku vzrostl zisk z investice na 140 400 Kč.  

Jedno z rizik ohrožujících podnik, riziky se zabývám v předposlední kapitole, je 

zamítnutí žádosti o dotaci EU. Pokud by podnik chtěl realizovat projekt, bylo by nutné 

využít investičního úvěru. V tomto případě by byl podnik nucen zvýšit cenu pronájmu 

zákazníkům o 500 Kč a byl by nutný pronájem haly veřejnosti.  

 

 

Tabulka č. 15 - Financování investičním úvěrem – pronájem klientům i veřejnosti 

 Měsíčně Ročně celkem23
 

Provozní náklady  2 500 30 000 

Náklady úvěru - 209 636 

Výnos z investice  20 500 246 000 

· Klienti podniku 10 500 126 000 

· Veřejnost 10 000 120 000 

Zisk z investice  18 000 5 364 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Provozní náklady v tomto případě zůstávají stejné, přibývají náklady úvěru, tržby se 

zvýšily z důvodu zvýšení ceny klientům.  

 

                                                 
22

 Průměrný měsíční počet  vstupů je 40  
23

 Rok 2013 
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V případě čerpání investičního úvěru bude podnik zatížen splátkami úvěru, proto je 

nutné stanovit čistou současnou hodnotu investice. Životnost projektu je 15 let. 

Předpokládám, že se příjmy z investice od druhého roku životnosti nepatrně zvýší. 

 

Výsledná hodnota ukazatele se pohybuje v kladných hodnotách, tzn. že investice je 

přípustná a rentabilní. 

 

V následujícím přehledu je možné sledovat kalkulaci investičních projektů a jejich 

přínos podniku za rok 2012 a rok 2013.  

Je třeba si uvědomit odlišný termín realizace projektů. Výstavba kryté haly bude dle 

odhadů skončena do poloviny října. Proto již v říjnu podnik plánuje zvýšit cenu 

pronájmu a také nabídnout halu veřejnosti. Jelikož se jedná o zimní období 

předpokládaný počet klientů z řad veřejnosti je 13 týdně,  jedná se o střízlivý odhad 

z důvodu prvotního zavádění projektu.  

Pro reálnost jsem stanovila kalkulaci pro optimistickou a pesimistickou variantu. 

Optimistická varianta předpokládá, že bude podniku schválena dotace z EU, vedení 

podniku se rozhodne pronajímat krytou halu i veřejnosti, nové boxy budou obsazeny 

v prvním měsíci bez prodlevy a prostojů, kapacita příměstského kurzu je zaplněna.  

 

Pesimistická varaianta předpokládá nutnost splácení investičního úvěru. Roční splátka i 

s měsíčními poplatky za správu účtu činí 209 636 Kč. Poplatek za poskytnutí úvěu 

6 000Kč je zobrazen v přehledu pro rok 2012. Jsou taktéž zvýšeny i ostatní náklady 

související s provozem kryté haly na 40 000 Kč. Stanovila jsem, že v případě splácení 

úvěru, bude nutné zvýšit poplatek za krytou jízdárnu klientům na 500 Kč měsíčně. 

Z pesimistického hlediska předpokládám nižší návštěvnost veřejnosti a to 10 klientů 

týdně. Nové boxy by z negativního předpokladu byly zaplněny jen třemi koňmi ročně. 

Taktéž budou pouze dva turnusy pro příměstský tábor. Souhrn kalkulací poskytuje 

tabulka č. 17.   
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Tabulka č. 16 - Zhodnocení investic optimistická varianta 

 2012 2013 

Náklady Výnosy Zisk Náklady Výnosy Zisk 

Krytá hala 30 000 42 600 12 600 40 000 206 400 166 400 

· Klienti - 12 600 - -  50 400 - 

· Veřejnost - 30 000 - -  156 000 - 

Nové boxy24
 175 570 162 000 -13 570 92 208 216 000 123 792 

Dlažba 90 000 - - 90 000 0 0 0 

Dětský tábor 8 820 90 000 81 180 8 820 90 000 81 180 

 Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
24

 Průměrné náklady na jednotku 1 921Kč 
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Tabulka č. 17 - Zhodnocení investic pesimistická varianta 

 2012 2013 

Náklady Výnosy Zisk Náklady Výnosy Zisk 

Krytá hala 36 000 42 600 6 600 249 636 246 000 -3 636 

· Klienti - 12 600 - -  126 000 - 

· Veřejnost - 30 000 - -  120 000 - 

Nové boxy25
 168 720 126 000 -38 720 89 320 162 000 72 680 

Dlažba 90 000 - - 90 000 0 0 0 

Dětský tábor 5 880 60 000 54 120 5 880 60 000 54 120 

       Zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
25

 Průměrné náklady na jednotku 1 921Kč 
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4.3.2 Bod zvratu 

Při konzultaci práce s majitelem podniku jsem zjistila, že si není jist zvýšením poplatku 

za krytou halu v případě nutnosti splácení úvěru. Tento příplatek jsem stanovila na 

500 Kč měsíčně. Klienti, kteří mají v areálu ustájeného koně tak za tento paušál mohou 

využívat krytou jízdárnu neomezeně. Vzhledem k obavě majitele stanovím bod zvratu 

pro paušální poplatek 200 Kč a 500 Kč. Tedy kolik klientů z řad veřejnosti by muselo 

zaplatit vstupní poplatek 250 Kč/den (ten se nemění) při těchto dvou situacích, aby 

krytá hala byla rentabilní.  

Fixními náklady je roční splátka úvěru 209 636 Kč. Tyto náklady ponížím o podíl 

paušálních klientů. Variabilní náklady jsem stanovila na 40 Kč, cena služby pro 

veřejnost je 250 Kč.  

 

· 1. případ – paušální poplatek 200 Kč/měsíčně 

V případě, že zákazníci podniku – ti co mají v podniku ustájeného koně – budou platit 

pouze 200 Kč měsíční paušál, jejich podíl na fixních nákladech je 50 400 Kč. Fixní 

náklady připadající pro veřejnost jsou tedy 159 236 Kč.  

 

Aby krytá hala byla rentabilní musí v tomto případě využít krytou halu více jak 15 

klientů týdně z řad veřejnosti.  

 

· 2. případ – paušální poplatek 500 Kč/měsíčně 

Pokud budou zákazníci podniku platit paušální poplatek 500 Kč, jejich podíl na fixních 

nákladech činí 126 000 Kč. Fixní náklady připadající na veřejnost jsou 83 636 Kč.  

 

V tomto případě je nutná návštěvnost pouze 8 klientů týdně z řad veřejnosti.  
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Na základě této analýzy se majitel podniku může rozhodnout, zda zvýší paušální 

poplatek na 500 Kč anebo bude předpokládat klientelu z řad veřejnosti vyšší jak 15 

klientů týdně.  

 

 

4.4 Návrhy ke zlepšení ekonomické situace 

Uvedené investiční projekty jsou pro malý podnik finančně náročné, pro optimalizaci 

podniku a udržení stabilního cash flow jsem se vedení rozhodla podniku doporučit 

určité změny. Je potřeba poskytované služby rozšířit o činnost, která by nebyla náročná 

na investice a nevázala kapitál. Jako vhodnou aktivitu jsem určila pořádání dětských 

příměstských kurzů jízdy na koni. Dalšími doporučeními jsou zavedení fondu oprav, 

pronájem haly pro jiné účely než je jezdectví a zavedení vstupního poplatku, kauce pro 

případ zničení majetku podniku.  

 

4.4.1 Příměstský kurz jízdy na koni 

Z kritické analýzy uvedené ve třetí kapitole vyplývá nedostatek kvalitních jezdeckých 

oddílů. To představuje pro podnik příležitost. Mým návrhem je příměstský tábor pro 

děti s intenzivní výukou jízdy na koni. Podrobnější popis je uveden v následujícím 

marketingovém mixu.   

 

Produkt 

Jedná se o příměstský tábor určený pro začátečníky, zejména děti. Kurz se pořádá 

v letním období a to od pondělí do pátku bez noclehu. V kurzu je zahrnuta každodenní 

výuka jízdy na koni pod odborným trenérem, teoretická i praktická výuka péče o koně a 

týmové hry s koňskou tématikou. Výuka probíhá na jízdárně na bezproblémových 

koních. Uprostřed turnusu je naplánována exkurze s průvodcem do nedalekých jeskyní. 

Kapacita kurzu je 12 klientů.  

 

Cena 

Cena této aktivity je 2500 Kč/turnus. V ceně kurzu je zahrnuta výuka jízdy, výukové 

materiály, strava, exkurze. V ceně není zahrnuta doprava klientů na místo konání kurzu.  
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Distribuce 

Kurz je konán přímo v areálu stáje Estavela a jeho blízkém okolí. Stáj se nachází 

v Moravském krasu vhodném pro dětské volnočasové aktivity. Služba je zaměřena 

především na začátečníky a děti. 

 

Propagace  

Propagace produktu je prostřednictvím webu stáje Estavela www.estavela.webnode.cz a 

přes spokojené zákazníky ústní formou. Pokud by se počet míst nezaplnil, zamýšlíme 

od června 2012 využít bezplatnou inzerci i na webových stránkách www.equichannel.cz 

a www.ifauna.cz. 

  

Lidé 

Odborným vedoucím kurzu jsou majitelé podniku, kteří jsou absolventy zemědělské 

školy. Zejména majitelka podniku již má zkušenosti s vedením jezdeckých kurzů. Oba 

jsou vyškoleni v poskytnutí první pomoci.  

 

Finanční analýza aktivity 

Tuto činnost jsem zařadila zejména z důvodu zlepšení cash flow podniku. Kurz je 

konán v době pracovní doby podnikatelů v rámci jejich fixní mzdy. Celkové náklady a 

výnosy této činnosti za tři turnusy kurzu můžeme sledovat v následující tabulce.  

  

Tabulka č. 18 - Kalkulace příměstský tábor 

 Kč za jednotku Celkem 

Kurzovné  2 500/osoba 90 000 

Stravné  45,-den/osoba 8 100 

Výukové materiály  20 720 

Celkem 2 435 81 180 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z aktivity příměstský tábor za 3 turnusy podnik utrží tržby ve výši 90 000 Kč, tedy zisk 

81 180 Kč.   
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4.4.2 Fond oprav  

V současné době podnik nemá stanoven fond oprav. Ač Obchodní zákoník podniku toto 

nenařizuje, dle mého názoru by fond oprav zlepšil budoucí investiční rozhodování a 

financování. Navrhuji pravidelný vklad do tohoto fondu ve výši 150 000 ročně. Fond by 

sloužil k opravám a údržbě areálu, ale také k financování budoucích rozsáhlejších 

projektů.  

 

4.4.3 Vstupní poplatek 

V podniku jsou ustájena různá plemena i charaktery koní. Často se stává, že nově 

příchozí kůň je nervozní z nového prostředí a pokud je nevyrovnané povahy může zničit 

majetek podniku či věci jiných zákazníků. Z tohoto důvodu navrhuji opatření ve formě 

vstupního poplatku, který by hradil případné vzniklé škody. Pokud kůň během prvních 

tří měsíců ustájení žádnou škodu nezpůsobí, bude vstupní poplatek jeho majiteli vrácen. 

Navrhuji vstupní poplatek ve výši 5 000 Kč. 

 

4.4.4 Jiné využití prostorů areálu 

Již výše jsem uvedla možný pronájem nové kryté haly jezdcům z okolních stájí za 

poplatek 250 Kč/den. Dalším možným využítím je pronájem prostor k jiným účelům, 

než je jezdecký sport. V areálu se nachází louka vhodná k výcviku psů, především 

sportovní kynologie, coursing a agility. Kynologická centra často takové prostory 

vyhledáváji. Hlavně pro sport coursing je louka ideální.  



77 

 

4.5 Identifikace rizik 

V této části práce se budu zabývat identifikací rizik, stanovení jejich závažnosti a 

pravděpodobnosti výskytu. Rizika podniku budou převážně souviset s navrhovanými 

investičními projekty. V následující tabulce jsou identifikována rizika spojená 

s podnikem, jejich závažnost a pravděpodobnost. Číslování je 1-5, přičemž 1 znamená 

málo závažné/pravděpodobné, 5 je velice závažné/pravděpodobné. Nejdůležitější rizika 

podrobněji popíšu. 

 

Tabulka č. 19 - Rizika 

Riziko Závažnost Pravděpodobnost 

Zamítnutí žádosti o dotaci 5 2 

Nedostatek zákazníků 4 2 

Nezvládnutí práce  5 2 

Nedodržení časových 

harmonogramů  

2 3 

Nezájem o krytou halu 2 (5) 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.1 Zamítnutí žádosti o dotaci 

Na investiční projekt krytá hala bude podnik žádat dotaci z Evropské unie. Ačkoliv 

dodavatel kryté haly má s tímto zkušenosti a zařazuje vyřízení žádosti do své cenové 

nabídky, riziko, že žádosti nebude vyhověno, zde existuje. Toto by mělo na podnik 

značný negativní dopad. Možná opatření pro snížení rizika je pečlivé vyplnění žádosti, 

tedy v našem případě dostatečná komunikace s dodavatelem a poskytnutí co 

nejpřesnějších informací o podniku a projektu. Další opatření je již uvedeno výše, 

podnik již stanovil záložní plán financování kryté haly investičním úvěrem.  

 

4.5.2 Nedostatek zákazníků 

V investičním projektu výstavba boxů jsem stanovila dodatečné tržby z pronájmu 

uvolněných boxů. Tyto tržby přispívají k návratnosti investice. Pokud by se však 

uvolněné kapacity nezaplnily, investice by nebyla navrácena v plánované době a to ani 

z pesimistického hlediska uvedeného výše. Podnik by mohl mít problémy se splácením 
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svých závazků. Opatření ke snížení rizika je dostatečná informovanost veřejnosti o 

volných místech k pronájmu, prostřednictvím internetových a inzertních serverů, 

dostihových a jiných jezdeckých akcí a také prostřednictvím spokojených zákazníků.  

 

4.5.3 Nezvládnutí práce 

Stavbou boxů se podniku zvýšil počet pronajatých koní, o které musí být pečováno. 

Další investiční projekty jako krytá hala a dlažba a také příměstský tábor budou pro 

majitele podniku časově i pracovně náročné. Hrozí zde riziko nezvládnutí takového 

náporu práce. Vzhledem k tomu, že brigádníkem je student bydlící blízko podniku, není 

problém mu zvýšit počet odpracovaných hodin.  Dále autorka v podniku vypomáhá 

oproti jezdeckým lekcím, i tady není problémem zvýšení četnosti dojíždění.  

 

4.5.4 Nedodržení časových harmonogramů 

Realizace uvedených projektů má svůj naplánovaný termín záhájení i skončení. Stavba 

nových boxů limituje příjem nového zákazníka. Termín realizace je počátek března, 

příjem zákazníka je však naplánován až od dubna, což podniku poskytuje dostatečnou 

časovou rezervu. Projekt nová dlažba není limitující. Stavbu kryté haly realizuje 

vybraná dodavatelská společnost, realizace projektu je naplánován na začátek října, při 

spoždění stavby je dodavatelem garantována sleva, která nahradí ušlé zisky z vstupních 

poplatků.  

 

4.5.5 Nezájem o krytou halu 

V případě, že projekt bude financován z dotace není závažnost tohoto rizika velká. 

Avšak pokud bude podnik muset financovat projekt z investičního úvěru, je zájem o 

krytou halu především z řad veřejnosti významný. 
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Následující obrázek graficky znázorňuje rizika podniku. Rizika jsou sestavena podle 

míry jejich pravděpodobnosti a zároveň dle závažnosti. 

 

Obrázek č. 3 – Mapa rizik 
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4.6 Budoucí vývoj 

V této části práce uvedu predikci vývoje podniku v horizontu 3 let. Především stanovím 

možné změny, kterými podnik bude dále zvyšovat svoji konkurenceschponost,a 

pokusím se odhadnout vývoj ekonomické situace podniku. Podnik bude nadále 

pronajímat boxové ustájení pro koně. Majitelé podniku by se chtěli zaměřit především 

na výuku jízdy na koni a rozvíjet svůj projekt příměstské kurzy pro děti. V případě 

zájmu je zde možnost zavést jezdecký oddíl. Budoucím záměrem majitelů je také 

zvětšení rozměrů venkovní jízdárny. Toto zvětšení by vedlo ke zkvalitnění služby 

především pro parkurové jezdce, kteří potřebují více prostoru pro postavení 

nejrůznějších skokových kombinací. 

 

4.6.1 Pastevní ustájení 

Z marketingového průzkumu (Příloha č. 2) vyplývá, že nejvíce zákazníků by zlepšilo 

výběhy pro koně. Již nyní je možnost pronájmu louky v jednání s majiteli pozemků. 

Tato louka se nachází přímo před areálem podniku a dosud je nevyužitá. V případě 

pronájmu alespoň části této louky by podnik rapidně zvýšil svoji konkurenceschopnost. 

Byla by tu možnost přijmout nové koně do tzv. pastevního ustájení. Toto ustájení 

vyžaduje minimum práce a času. Tržby z tohoto pronájmu by pokryly náklady na 

pronájem pozemku. Jelikož je tento plán již v jednání s majiteli pozemků, je možné 

poskytovat pastevní ustájení od března 2013. Přičemž bude nutná stavba venkovního 

přístřešku, odhadovaná cena je 20 tis. Kč, údržba přístřešku v dalších letech je již 

kalkulována do provozních nákladů. Odhadovaný počet koní pro pastevní ustájení jsou 

4 koně na období březen-říjen a 2 koně celoročně. Cena by byla stanovena dle běžné 

tržní ceny a to 2500 Kč/měsíčně bez krmení. Celkové měsíční náklady jsou odhadovány 

na 1000 Kč jak v letním tak v zimním období z důvodu vyšší spotřeby sena v zimním 

období.  

 

4.6.2 Jezdecký oddíl 

Pokud se příměstské kurzy majitelům osvědčí, rádi by založili jezdecký oddíl pro děti. 

Tento oddíl by poskytoval kvalitní výuku na koni pod dozorem trenéra. Zahájení 

jezdeckého oddílu by bylo k září 2013, kdy děti nastupují do školy a rodiče vybírají 

zájmové kroužky, konec pak ke konci školního roku.  Kapacita oddílu je 12 dětí, výuka 
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je jednou týdně. Z důvodu potřeb koní k výuce by každý den docházely 2-3 děti dle 

stanoveného rozvrhu. Cena jezdeckého oddílu je 600 Kč/měsíčně.   

 

Tabulka č. 20 - Odhad ekonomického vývoje 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Tržby ze služeb 1 774 800 1 882 000 1 890 000 

· z pronájmu boxů28
 1 410 000 1 410 000 1 410 000 

· z pronájmu haly 156 000 180 000 188 000 

· z příměstského kurzu 90 000 120 000 120 000 

· z jezdeckého oddílu 28 800 72 000 72 000 

· z pastevního pronájmu 90 000  100 000 100 000 

Náklady  801 120 789 000 789 000 

· provozní náklady29
 703 120 706 000 706 000 

· krytá hala 30 000 35 000 35 000 

· přístřešek 20 000 - - 

· nájem pozemků 48 000 48 000 48 000 

- stávajících 30 000 30 000 30 000 

- nových 18 000 18 000 18000 

EBIT 973 680 1 093 000 1 101 000 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
28

 Cena ustájení je 4 700 Kč, průměrný počet klientů 25 
29

 Variabilní náklady, mzdy, úprava a údržba 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zhodnotit změny vedoucí k rozvoji 

obchodních aktivit vybraného podniku. Tyto změny měly zvýšit konkurenceschopnost 

podniku a vést ke zlepšení jeho ekonomické situace. K dosažení tohoto cíle je nutné 

studium ekonomické teorie, proto se v druhé kapitole zaměřuji na teoretické pozadí 

strategického řízení, investičního rozhodování, kritické analýze vedoucí ke zhodnocení 

výkonnosti podniku a risk managementu.  

V úvodu třetí kapitoly uvádím základní informace o vybraném podniku, kterým je 

nájemní stáj poskytující ustájení koní a zázemí pro jezdecký sport. Dále analyzuji 

dosavadní vývoj podniku a jeho současný ekonomický stav. Pomocí kritické analýzy 

jsem zhodnotila vnitřní i vnější faktory ovlivňující podnik, které jsou shrnuty ve SWOT 

analýze. Finanční analýza poskytuje informace o dosavadním ekonomickém stavu 

podniku. Podnik v současné době není zadlužen, dosahuje hospodářského výsledku za 

období cca 400 tis. Kč.  

Ve čtvrté kapitole uvádím vlastní návrhy řešení. Ze SWOT analýzy a marketingového 

průzkumu vyplývá, že slabou stránkou podniku je absence kryté jízdárny, která by 

umožňovala sportujícím jezdcům trénovat celoročně. Výstavba kryté jízdárny je proto 

hlavním investičním projektem vedoucím k rozvoji podniku. Dalším návrhem je 

výstavba čtyř boxů, které by oddělovaly dostihové koně od ostatních. Tento projekt by 

měl zlepšit výkonnost dostihových koní, kteří disponují jiným denním režimem. Tímto 

se také zvětší kapacita boxového ustájení. Dále je v areálu podniku nutné položení nové 

betonové dlažby.  

Stavba kryté haly se bude v optimální variantě financovat z dotace fondu Evropské Unie 

a to z operačního programu Podnikání a inovace. Vybraný dodavatel má již zkušenosti 

s žádostí o tuto dotaci a jeho produkt plně vyhovuje podmínkám tohoto programu. 

Přesto se v práci věnuji i pesimistické variantě v případě, že by žádost o dotaci nebyla 

schválena, a podnik by musel využít cizích zdrojů financování, investičního úvěru. 

Další dva investiční projekty budou financovány z vlastních zdrojů podniku a 

odběratelským bezúročním úvěrem.  

V průběhu roku 2012 jsem své návrhy obsažené v této práci konzultovala s majiteli 

podniku. Proto realizace některých projektů již proběhla. Je to zejména stavba čtyř 

nových boxu, které oddělují dostihové koně. Tento projekt se realizoval dle plánu 
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v březnu 2012. Celkové skutečné náklady se rovnají plánovaným a to 96tis. Kč. 

Návratnost investice směřuje k optimistické variantě, neboť 3 nové boxy byly obsazeny 

již v měsíci dubnu, třetí box se pronajímá od května. Dalším návrhem, který měl 

především zlepšit cash flow podniku, je pořádání přísměstských kurzů výuky jízdy na 

koni. Realizace tohoto návrhu již začala, nyní jsou zarezervované dva turnusy a o kurz 

je velký zájem. Proto předpokládám optimistickou variantu a naplnění odhadovaného 

zisku 81tis. Kč.  

V další části práce jsem stanovila možná rizika související s investičními projekty a 

zhodnotila jejich pravděpodobnost a závažnost. Nejzávažnějším rizikem je zamítnutí 

žádosti o dotaci z fondu EU. Pokud by se riziko naplnilo, byl by podnik nucen 

financovat projekt krytá hala z investičního úvěru. Pravděpodobnost rizika je ale malá, 

vzhledem ke zkušenostem žadatele. 

V poslední části práce se zabývám predikcí vývoje podniku na 3 roky. V této predikci 

zmiňuji možnost založení jezdeckého oddílu pro děti, rozšíření výběhů pro koně a 

rekonstrukci venkovní jízdárny.  
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PŘÍLOHY 



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – MARKETINGOVÝ PRŮZKUM - DOTAZNÍK 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku ohledně služeb stáje Estavela. Výsledky 

dotazníku přispějí ke zkvalitnění služeb v této stáji. Vyplněný dotazník nechte 

v klubovně anebo zašlete na I.Svajdova@seznam.cz. Děkuji  

 

1. Proč jste si vybral/a stáj Estavela? 

 

2. Kolik máte ve stáji ustájených koní? 

 

 

3. Věnujete se jezdeckému sportu?  

· Ano  

- Drezura 

- Parkur 

- Western 

- Dostihy  

- Endurance 

- Military 

- Jiné  

· Ne (přejděte na otázku č. 6)  

 

4. Na jaké úrovni? – pokud máte více sportů uveďte hlavní sport 
 

· Nižší (Z, L, ZM, ZL) 

· Střední (S, ST) 

· Vyšší (T,TT) 
 

5. Jak často trénujete? 

 

6. Co se vám na stáji Estavela nejvíce líbí? 

 

7. Co byste změnil/a? 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – ZPRACOVANÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

Celkem jsem obdržela 16 odpovědí, tedy od všech nájemců. Při nejasnostech jsem 

respondenty dodatečně kontaktovala. V následujícím přehledu jsou odpovědi 

respondentů a jejich četnost.  

 

1. Proč jste si vybral/a stáj Estavela? 

- Doporučení známého - 6 

- Přátelství s majiteli - 4 

- Reference na internetu - 3 

- Dostupnost  - 1 

- Osobní přístup   -1 

 

2. Kolik máte ve stáji ustájených koní? 

- Jednoho - 13  Dva - 3 

 

3. Věnujete se jezdeckému sportu?  

· Ano - 11      Ne (přejděte na otázku č.6 ) - 5 

- Drezura  - 2 

- Parkur  - 5 

- Western  - 2 

- Dostihy   -1 

- Endurance  - 1 

- Military  - 0 

- Jiné  
 

4. Na jaké úrovni? – pokud máte více sportů uveďte hlavní sport 
· Nižší (Z, L, ZM, ZL) - 3 

· Střední (S, ST) - 7 

· Vyšší (T,TT) - 1 

 

5. Jak často trénujete? 

1-2x týdně - 3 

3-4x týdně - 5 

5-7x týdně - 3 

 

 



 

 

6. Co se vám na stáji Estavela nejvíce líbí? 

- Osobní přístup - 6 

- Kvalita služeb - 4 

- Přátelské vztahy -2 

- Výběhy - 1 

- Jízdárna - 1 

- Zázemí - 2 

 

7. Co byste změnili? 

- Výběhy - 8 

- Krytá jízdárna - 6 

- Zvětšení dávek sena - 2 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – CENOVÁ NABÍDKA 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4 – MARKETINGOVÝ PRŮZKUM – CENA VSTUPNÍHO POPLATKU  

V tomto marketingovém průzkumu jsem zjišťovala standardní poplatek za pronájem 

kryté haly. Využila jsem internetovou diskusi na portále o jezdectví equichannel.cz. 

Získala jsem 18 odpovědí. Četnost odpovědí je značena číslem. V odpovědích 

respondentů se vyskytuje poplatek za každého koně popř. hodinu či poplatek za 

pronájem haly, v tom případě je v hale pouze platící.   

 

 

Odpovědi responentů 

Četnost 

1 hodina Za koně Hala 

150Kč 2 0 0 

200Kč 4 2 0 

300Kč 2 2 0 

400Kč 0 2 0 

500Kč 0 0 3 

600Kč/hodina 0 0 1 

Zdroj: vlastní zpracování dle [37], [39] 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5 – SÍŤOVÝ GRAF 

 

 



 

 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 


