
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ  

ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 

 

NÁVRH ROZVOJE STROJÍRENSKÉ FIRMY 

PROPOSAL OF THE ENGINEERING COMPANY DEVELOPMENT 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE   MARTIN SKLENÁŘ 

AUTHOR  

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. VLADIMÍRA KUČEROVÁ, Ph.D. 

SUPERVISOR 

 

 

 

 

BRNO 2012  



 

 

Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012 

Fakulta podnikatelská Ústav managementu 

 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Sklenář Martin 

 

Ekonomika a procesní management (6208R161) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 

zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a 

magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: 

 

Návrh rozvoje strojírenské firmy 

v anglickém jazyce: 

Proposal of the Engineering Company Development 

 

Pokyny pro vypracování: 

Osnova práce: 

Úvod 

Teoretická východiska práce 

Analýza problému a současné situace 

Vlastní návrhy řešení 

Závěr 

Seznam použité literatury  

Přílohy 

 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním 

dílem". Využití technického v Brně. této práce se řídí právním režimem autorského zákona. 

Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení 



 

 

Seznam odborné literatury: 

 

DOLEŽAL, J. MÁCHAL, P. LACKO, B. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. 

Praha : Grada, 2009. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 

HÜBNER, M. Projektové řízení: příručka manažera. 1. vyd. Praha : Tate International, 

2005. 200 s. ISBN 80-86813-06-1. 

NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 182 s. ISBN 80-247-

0392-0. 

ROSENAU, M.D. Řízení projektů : příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich 

rízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. 1. vyd. Praha : Computer Press, 

2000. 344 s. ISBN 80-7226-218-1. 

TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 

396 s. ISBN 80-7179-415-5. 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. 

 

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 

2011/12. 

     L.S. 

 

__________________________________________________________________ 

PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA 

Ředitel ústavu    Děkan fakulty 

 

 
V Brně dne 29. 2. 2012 

 

https://www.vutbr.cz/lide/14741


 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy PBK ZK s.r.o. Projekt je zaměřen na 

možnost rozšíření výrobních kapacit, včetně posouzení možných variant jeho 

financování.  Zabývá se tím, jestli má podnik nárok na čerpání dotace z fondů EU. 

Specifikuje, jaký dotační program je vhodný a způsob jeho čerpání. Zkoumá, jestli se 

vyplatí do projektu investovat jak v případě s využitím dotací, tak i bez nich. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is a proposal of the development of PBK ZK s.r.o. company. The 

project is focused on the possibility of extending production capacity, including 

evaluation of possible options for its financing. It assesses whether an enterprise is 

entitled to draw grants from EU funds and specifies, which grant program is suitable for 

it and shows the ways how to obtain the funds. The bachelor thesis evaluates if it is 

worth investing in the project in both cases - with the use of grants or without them. 

 

Klíčová slova 

Dotace, dotační program, financování, projekt, rozšíření výroby, kovovýroba, 

kovárenství 
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Grants, grant program, financing,  project, expansion of production, metal work, forging 
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Úvod 

 V letech 2004-2006 vstoupila Česká republika poprvé do období, kdy mohla 

čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. V těchto letech bylo vyčleněno 

asi 80 mld. Kč. V letech 2007-2013 tato možnost dál pokračuje a Evropská unie nabízí 

celkem 26, 69 mld. EUR, Česká republika pak musí na projekty přidat dalších 132, 83 

mld. Kč. 12) 

 Česká republika se řadí mezi chudší země EU, výše přiřazených peněžních 

prostředků je tedy značně vysoká a primárně je určena na podporu hospodářského růstu, 

zvýšení vzdělanosti a v neposlední řadě ke zmírnění sociálních rozdílů. 

 Jelikož žádat o dotace mohou obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, neziskové 

organizace, školy, výzkumné ústavy atd., vznikají široké možnosti pro podnikatelské i 

nepodnikatelské subjekty zažádat o dotaci ze strukturálních fondů EU. 

 Bakalářská práce je návrhem projektu pro rozvoj strojírenské firmy PBK ZK 

s.r.o. Východiskem práce je stávající potřeba firmy řešit jak omezené výrobní kapacity, 

tak nevyhovující stav dosud nevyužívané výrobní haly, která je v majetku firmy. I přes 

stále přetrvávající finanční krizi má firma volné peněžní prostředky, které by chtěla 

investovat. V úvahu připadá několik možností řešení. Jako nejzajímavější se jeví 

možnost uvedení do provozu strojů, které má firma momentálně na skladě. Firma stroje 

získala spolu s koupí výrobní haly, ale v minulosti pro ně nenašla využití. Stroje by totiž 

zabraly velkou část prostoru a ve funkčních částech haly pro ně už nebylo místo. K 

výrobní hale ale náleží velká část plochy, která je nyní z větší části nevyužitá. 

Nevyužívá se hlavně proto, že střešní krytina je ve špatném stavu a hrozí propadnutí 

střechy. Ať už projekt bude realizován nebo ne, střešní krytina se bude muset opravit v 

každém případě. Bude tedy posouzena rentabilita projektu a následně rozhodnuto, jestli 

se projekt uskuteční.  

 Cílem bakalářské práce je návrh využití volných kapacit firmy, včetně 

zhodnocení možností jeho financování. Pro splnění hlavního cíle práce je potřeba 

stanovit několik kroků-dílčích cílů, které povedou k úspěšnému zrealizování projektu. 

Mezi dílčí cíle patří analýza firmy, tedy jejího vnitřního fungování, postavení na trhu a 

vztahy s vnějšími subjekty, které jsou na firmu vázány. Dalšími dílčími cíly je zjištění 
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finanční situace firmy a posouzení různých variant financování projektu a stanovení 

jednotlivých fází projektu a kroků vedoucích k jeho dokončení. K tomu, aby mohla být 

zahájena výroba v nyní nefunkční části haly je nutné vypracovat projektový plán, který 

bude zahrnovat aktivity od opravy střechy, naddimenzování haly a nového opláštění 

budovy až po instalaci strojů, náboru zaměstnanců a spuštění výroby. Projekt by měl 

vyhovovat potřebám firmy s důrazem na takovou formu, která by zároveň umožnila 

získat dotace v co nejvyšší možné výši, projekt tedy musí splňovat všechny podmínky, 

které daný dotační program vyžaduje. 

 Bakalářská práce bere v úvahu dvě možné varianty financování projektu. První a 

pravděpodobně výhodnější variantou je získání dotace, která by pokryla až 60 % 

nákladů projektu. Druhou variantou je bankovní úvěr, který by rovněž pokryl 60 % 

nákladů. V případě, kdyby projekt nezískal dotaci, je potřeba zvlášť pečlivě posoudit, 

jestli se firma pustí do projektu rozšíření výroby pomocí vlastního financování a 

bankovního úvěru nebo jen opraví střechu a nově získanou funkční plochu pod ní bude 

využívat jako sklad materiálu. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Projekt 

  „Projekt je námět, návrh, plán a komplexní vyřešení i vypracování jeho 

náležitostí, ve vědě a v technice popř. včetně grafického znázornění zamýšleného úkolu, 

např. objektu, stroje, stavby atd. "25) 

 Projekt je časový sled jednotlivých činností, které mají svůj začátek a postupně 

se podle časového plánu pokračuje od první činnosti k té poslední, tedy k bodu v čase, 

který můžeme nazvat termínem dokončení projektu. Důležité je si uvědomit, že každý 

projekt je jedinečný, neopakovatelný. I když jsou jednotlivé činnosti v rámci projektu 

standardizovány, je výsledný projekt jako celek nenapodobitelný. 31) 

 U projektu je důležité správně definovat všechny jeho součásti a náležitosti, což 

zvyšuje šance na úspěch projektu. Čím jasněji budou definovány dílčí i hlavní cíl 

projektu, tím snadněji a přehledněji je budeme moci plnit. 

 Rovněž je velmi důležité posoudit všechny možné dopady projektu. Tedy 

nezaměřit se jen na užitky, které nám projekt přinese, ale i na možná rizika spojená s 

projektem. 

Ještě před začátkem nového projektu si musíme stanovit několik kritérií, která nám 

pomůžou uvědomit si, co vlastně přesně od projektu očekáváme. 

a) účel (smysl)-tedy stanovení důvodů, proč se do daného projektu pouštíme 

 čeho se projekt týká 

 kdo je zadavatel projektu a kdy ho chce mít dokončený 

 jaký je název projektu 

b) cíle projektu 

 čeho chceme dosáhnout 

 kdy toho chceme dosáhnout 
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 jaké jsou dílčí cíle projektu 

 proč jsou tyto dílčí cíle nezbytně nutné pro dosažení hlavního cíle 

projektu 

c) výhody plynoucí z projektu-tedy definování toho, jakým způsobem projekt 

ovlivní další činnost společnosti 

 jak se změní situace, až bude projekt dokončený 

 kdo a jak na projektu získá 

 jaké jsou alternativy 

 přijatelnost jednotlivých alternativ 

 určení, zda je projekt více či méně důležité než jiné projekty 

 Rovněž musíme pamatovat na to, že naše zdroje na přípravu, průběh a 

dokončení projektu nejsou neomezené. Na projekt budeme potřebovat čas, peníze a 

pracovní sílu. Projekt nikdy nemá tato 3 kritéria k dispozici v neomezeném množství. 

Situace je většinou taková, že jednoho z těchto kritérií je nedostatek a projektový 

manažer se musí rozhodnout, jak tento nedostatek jednoho kritéria bude vyvažovat. 
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1.1.1 Životní fáze projektu 

 

 

1.1: Životní cyklus projektu (Zdroj: http://www.edvinsystem.cz/index.php/zivotni-faze-projektu) 

Přípravná fáze 

 V této úvodní fázi projektu se rodí samotná myšlenka projektu, vzniká hrubý 

nástin toho, čeho chceme dosáhnout pomocí uskutečnění projektu. V této fázi je rovněž 

potřeba udělat studii proveditelnosti. Výsledky této studie určí, zda v projektu 

pokračovat nebo ne. 14) 35) 

Plánovací fáze 

 V této fázi je již rozhodnuto, že se projekt uskuteční a začíná se připravovat jeho 

spuštění. Je potřeba sestavit kalkulaci nákladů a stanovit si případné rezervy, kdyby 

nějaká fáze projektu selhala. Vypisuje se výběrové řízení na dodavatele, plánuje se, kdo 

bude co vykonávat, v jakých termínech se budou dané činnosti vykonávat, kdo bude za 

dodržení termínu zodpovědný a kdo bude dodržování termínů kontrolovat. 14) 35) 

Realizace projektu 

 Jedná se o převedení naplánovaných činností do praxe. Podle plánu dochází k 

jednotlivým dodávkám, pověřené osoby vykonávají dané činnosti. Kontroluje se 

dodržování termínů a rozpočtů. 14) 35) 
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Ukončení 

 V této fázi je projekt již zrealizovaný a posuzuje se, jak se lišil průběh a 

výsledek projektu od původních plánů. Zkoumá se, jakým přínosem projekt skutečně je. 

Zpětně se vyhodnocuje plnění jednotlivých úloh pověřenými osobami, kvalita 

dodavatele atd. 14) 35) 

 

1.2 Regionální a strukturální politika EU 

 V této kapitole se bakalářská práce zaměřuje na výčet strukturálních fondů, které 

fungují na území ČR. Důsledněji bude vysvětlen operační program Podnikání a inovace 

(OPPI) z důvodu jeho dalšího využití v praktické části práce. 

 „Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a 

sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy 

bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů" . 29) 

 EU má dva hlavní strukturální fondy
1
 a Fond soudržnosti. 

Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF 28) 29) 

 financuje investiční projekty 

 snižuje nerovnost v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových 

odvětvích 

 soustředí se na budování čističek odpadních vod a instalaci obnovitelných zdrojů 

energie 

Evropský sociální fond ESF 28) 29) 

 podporuje neinvestiční projekty 

 podporuje zvyšování zaměstnanosti a tvorbu pracovních míst 

                                                 

1
 Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond 
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Fond soudržnosti FS 28) 

 není regionálně zaměřený, orientován na území celého státu 

 zaměřuje se na projekty spojené se zlepšením kvality životního prostředí 

 zaměření na dopravu, na budování transevropské dopravní sítě 

 Co se regionální politiky týče, bylo území České republiky rozděleno na 7 

regionů soudržnosti
2
, které sdružují jeden nebo více krajů. Toto členění na regiony 

soudržnosti, které se nazývají podle evropské terminologie NUTS (nomenklatura 

územních statistických jednotek) pokrývá celou ČR. 

 

 

1.2: Mapa rozdělení ČR na regiony soudržnosti (Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-

c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU) 

 

                                                 

2
 Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Střední Čechy, 

Moravskoslezsko 
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 Jelikož hlavní město Praha svými ukazateli převyšuje ostatní regiony v ČR, 

nemá právo čerpat prostředky z finančně nejobjemnějšího cíle politiky soudržnosti 

Konvergence, která je určena na podporu pouze zaostalejších regionů. 

 

1.3 Dotace, dotační programy 

 Pod pojmem dotace se skrývá peněžní dar, který poskytuje stát nebo 

územněsprávní celek. Dotace je poskytována subjektu s cílem snížení finanční účasti 

subjektu ve financování projektu. U dotace musí být splněna základní podmínka, že je 

dotace poskytována sice konkrétnímu subjektu, ale na projekt, který je ve veřejném 

zájmu. 

 Dotace je tedy velmi výhodná pro jejího příjemce, neboť dotace obvykle 

pokrývá část nákladů spojenou s projektem. 

 Dobrou zprávou pro všechny české podnikatele je fakt, že od roku 2007 do roku 

2013 můžou čerpat nadstandardně velké dotační příspěvky jak z fondů EU, tak i našeho 

státu. Konkrétně situace vypadá tak, že Evropská unie poskytne od roku 2007 do roku 

2013 až 26,69 mld. eur, náš stát k této částce musí přidat 132, 83 mld. korun z 

národních zdrojů na  spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje 

maximálně 85 % způsobilých výdajů. Nikde ovšem není dáno, že musí být vyčerpány 

všechny peníze určené na dotace. Záleží pouze na českých podnikatelích, jestli připraví 

dostatečně kvalitní projekty, aby dotaci získali, nebo zde se o to vůbec pokusí. 4) 

 „Česká republika připravila pro období 2007 – 2013 celkem 24 operačních 

programů, které se dále dělí na tématické, regionální, programy pro Prahu a programy 

spadající pod cíl Evropská územní spolupráce." 30)  
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1.1: Přehled operačních programů (Zdroj: http://euroskop.cz) 

Operační programy na období 2007-

2012 

Přidělená finanční částka 

Tématické OP 21 271,1 mil EUR (79,5%) 

Regionální OP 4 659 mil EUR (17,6%) 

Op-Praha 372, 4 mil EUR (1,4%) 

Evropská územní spolupráce 389 mil EUR (1,5%) 

 

 

1.4 Dotační program "Podnikání a inovace" 

 Ze všech operačních programů, které jsou vypsány v letech 2007-2013 je to 

právě program Podnikání a inovace, ze kterého bude moci firma PBK ZK s.r.o. čerpat 

dotaci pro svůj projekt. 

 „OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační 

program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí 

podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny." 11) 

1.2: Prioritní osy OPPI (Zdroj:  http://strukturalni-fondy.cz) 

prioritní osa % příspěvek (€) Oblast podpory 

Vznik firem 0,4 % 15,7 mil.  Začínající 

podnikatelé 

Rozvoj firem 25,7 % 918,7 mil. Nástroje podpory 

MSP 

Efektivní energie 11,7 % 418,2 mil. Obnovitelné zdroje 

energie 

Inovace 25 8 % 922 mil. Inovační výkonnost 

podniku 

Prostředí pro 

podnikání a 

30,2 % 1080,9 mil. Infrastruktura pro 

podnikání 
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inovace 

Služby pro rozvoj 

podnikání 

3,3 % 116,9 mil. Poradenské služby 

Technická pomoc 2,9 % 105,4 mil. Pomoc při 

implementaci OPPI 

CELKEM 100 % 3577,8 mil.  

 

 

1.5 Program "Nemovitosti" 

 „Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" 

Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu Nemovitosti je stimulovat 

vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět 

tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního 

prostředí." 22) 

 „Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských 

zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru 

zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a 

technologických center." 8) 

 Program Nemovitost byl již vyhlášen ve dvou výzvách, v první výzvě od 14. 4. 

2008 mohli žadatelé získat 6 mld. Korun a ve druhé výzvě vyhlášené 1. července 2009 

bylo možné získat 4 mld. Korun. 28. března 2012 ministerstvo vyhlásilo prodloužení 

druhé výzvy s celkovou alokací 1 mld. Kč. 20) 22) 

 Žádost o dotaci v tomto programu mohou podat jak územně samosprávné celky, 

tak i podnikatelé bez ohledu na to, jak je jejich podnik velký.  

Dotace může být použita na: 20) 

 projektovou přípravu a dokumentaci 

 kupní cenu nemovitosti, ale pouze v případě, kdy je příjemcem dotace 

podnikatelský subjekt 
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 inženýrské sítě 

 příprava území (např. terénní úpravy, demolice) 

 výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí 

Omezení týkající se udělení dotace: 20) 

 nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce 

dotace 

 velikost území min. 500 m
2
 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu) 

 soulad s územním plánem 

 uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo 

technologických center a strategických služeb 

Dalším omezením je výše dotace, kterou je možné na projekt získat. Řídí se zejména 

regionální mapou intenzity podpory a velikostí firmy. 

 

1.5.1 Projekt rekonstrukce objektu 

 Jelikož bude praktická část bakalářské práce zaměřena na návrh projektu na 

rekonstrukce objektu a získání dotací na tento projekt, budou zde uvedeny podmínky, za 

kterých je projekt přijatelný. 

 Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem 

projektu, musí po realizaci dosahovat minimálně 500 m² -tato podmínka je 

splněné již před rekonstrukcí a rekonstrukcí se podlahová plocha nezmění. 

 Objekt, který je předmětem Projektu, není v současnosti dostatečně efektivně 

využíván, je zanedbaný a pro činnost Uživatele nemovitosti jej lze využít pouze 

za podmínek realizace Projektu rekonstrukce. 

 Je možné získat dotaci na demolici starého objektu a výstavbu nového za 

předpokladu, kdy žadatel o dotaci prokáže, že tyto náklady budou nižší než 

náklady na rekonstrukci stávajícího objektu. 
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 V rámci projektu je možné navýšit podlahovou plochu i kubaturu objektu max. o 

100%. 

 Výdaje na rekonstrukci stavby musí být vyšší, než aktuální tržní cena stavby
3
. 

 Uživatel nemovitosti smí pronajmout nebo využívat max. 25% objektu k jiným 

účelům, než k jakým se zaváže projektem, a to po dobu pěti let. 

Výše podpory 

 Jak už bylo zmíněno výše, řídí se výše podpory regionální mapou, ale maximální 

výše dotace je stanovena na 1500 Kč/m³ Podnikatelského objektu v případě, že jeho 

průměrná světlá výška dosahuje více než 6m, v opačném případě 3000 Kč/m³ 

Podnikatelského objektu. 

 

1.6 Podnikání, podnikatel, podnik 

 Obchodní zákoník definuje podnikání v §2 v odst. 1 jako soustavnou činnost 

prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku.  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b)  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

                                                 

3
 Rozumí se aktuální cena stavby stanovená znaleckým posudkem 
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patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k 

tomuto účelu sloužit. 5)  
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2 Analýza problému a současné situace 

 Tato část bakalářské práce je věnována popisu firmy a jejího výrobního 

sortimentu. Jsou zde zpracovány analýzy, které specifikují současné postavení firmy, 

její konkurenční výhody a nevýhody a příležitosti dalšího rozvoje. 

 

2.1 O firmě 

 

2.1.1 Historie 

 Firma První brněnská kovárna s.r.o. byla založena v roce 1996. Zakladatelé 

firmy byli převážně zaměstnanci tehdy rušené firmy První brněnské strojírny a.s., každý 

z nich pracoval ve zrušené firmě v jiném oddělení, a proto měli dostatek zkušeností, aby 

mohli založit a úspěšně řídit podnik podobného výrobního charakteru. 

 Z firmy První brněnské strojírny se začínající firmě První brněnská kovárna 

podařilo odkoupit část vybavení a po přestěhování do nového sídla v Brně, na ulici 

Železná 10, začíná výroba. 

 Překážkou dalšího rozvoje firmy byl fakt, že byl výrobní sortiment omezený 

díky limitujícím faktorům z hlediska velikosti výrobků. Nebylo možno vyrábět výkovky 

větší než 7kg u zápustkových a 300 kg u volných výkovků. 

 Tento problém byl vyřešen v roce 2000, kdy došlo k  expanzi společnosti 

převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze -Libni. 

Výroba tu úspěšně pokračovala další dva roky. 

 S celým areálem, ve kterém stála výrobní hala, měl ovšem majitel jiné plány a 

tak byla firma nucena svoji výrobu přemístit. Stroje byly přemístěny do nově zakoupené 

výrobní haly v Kladně. 

 Výroba se v Kladně dál rozrůstala, což byl jeden z důvodů, proč byla firma 

První brněnská kovárna rozčleněna na dvě samostatné společnosti. Ta původní, 

brněnská, má nyní název PBK BM s.r.o. a firma v kladně PBK ZK s.r.o. 23) 
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2.1.2 Výrobní program 

 Firma se zabývá výrobou volných a zápustkových výkovků a skružováním 

profilů.  

Volný výkovek 

 Před vlastním procesem volného kování, které probíhá na kovacím stroji 

(buchar, lis) většinou s pomocí jednoduchých nástrojů, jsou polotovary nařezány na pile 

na potřebné délky a vloženy do plynové pece, kde jsou zahřívány na teplotu cca 850 - 

1200 °C, kdy se mění struktura oceli a stává se dobře tvářitelnou. Při takto vysoké 

teplotě se mění i barva do červena. Po vyjmutí z pece jsou výkovky postupně 

zpracovány do požadovaných tvarů (jednoduché tvary, možné i velké rozměry). 

Zápustkový výkovek 

 Proces výroby zápustkového výkovku se příliš neliší od postupu výroby volného 

výkovku, v podstatě k tomuto procesu přidává jen další krok. Je potřeba vyrobit kovací 

nástroj-zápustku a střih. Zápustka je nástroj pro výrobu celé série zápustkových 

výkovků.  V zápustce je vytvořena dutina, která je negativem tvaru výkovku. Výkovek 

je navržen podle specifikací zákazníka. Polotovar je po vytažení z pece vložen do 

zápustky. Následně je polotovar pomocí bucharu či lisu kován v této zápustce a získává 

požadovaný tvar (složitější tvary, menší rozměry). Aby tvar výkovku odpovídal tvaru 

dutiny, je nutno do zápustky vložit mírně více materiálu, než je vlastní objem výkovku. 

Tím vzniká kolem výkovku tzv. výronek a ten je následně na jiném stroji ostřižen. 

Skružování profilů 

 Skružování profilů probíhá na zakružovačce. Je to proces, při kterém se výchozí 

materiál-profil ohýbá na určený rádius, popřípadě může vzniknout i celý kruh. 

Ohýbání materiálu 

 Doplňkovým sortimentem firmy jsou různé ohyby materiálu prováděné za 

studena nebo za tepla. 
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Tepelné zpracování 

 Téměř každý výkovek, ať volný či zápustkový, je následně tepelně zpracován v 

elektrických pecích na požadované vlastnosti. Vlastnosti jsou určeny technickými 

předpisy, eventuelně požadavkem zákazníka. 

 

2.1.3 Základní údaje o firmě 

Název společnosti: PBK ZK, s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Rok založení:  2007 

Počet zaměstnanců: 30 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

2.1.4 Organizační struktura firmy 

 

 

 

2.1: Organizační scháma firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Vedení firmy je tvořeno jednatelem a vedoucími jednotlivých úseků. Jednatel je 

zároveň nejvyšším statutárním zástupcem firmy. Jednateli firmy podléhají vedoucí 

jednotlivých úseků. 

 Vedení firmy spolu komunikuje na poradách vedení, které probíhají obvykle 

jedenkrát týdně a kromě toho jsou aktuální problémy řešeny průběžně. 

 Technicko-obchodní úsek je podřízen jednateli firmy a vykonává obchodní, 

technickou a fakturační činnost firmy. Připravuje technické podklady pro výrobní úsek-

pro vlastní výrobu. 

 Výrobní úsek zajišťuje výrobu, skladování a manipulaci. 

 Řízení kvality je nezávislé na výrobním úseku, podléhá přímo jednateli 

společnosti. Zajišťuje potřebnou technickou dokumentaci, která je expedována společně 

s výrobky. 

Zákazníci firmy 

 Zákazníci firmy PBK ZK jsou z převážné části firmy-právnické osoby, které 

kupují výkovky za účelem jejich dalšího zpracování nebo už rovnou na montáže do 

strojů a různých zařízení, převážně do zařízení, které se využívají v energetice. 

Nabízené výkovky tedy nejsou hotovým produktem, který by sloužil k přímému použití 

bez dalších úprav. Proto nejsou zákazníci firmy fyzické osoby, tedy segment, který 

většinou vyžaduje výrobek k přímému upotřebení. Podrobnější specifikace zákazníků je 

uvedena v sociálních aspektech SLEPT analýzy. 

 

2.2 Porterova analýza firmy 

 

2.2.1 Stávající konkurence 

 Firmy se spolu setkávají na daném trhu a zápasí spolu o konkurenční výhody, 

které mohou mít dvě základní podoby: 
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 nákladová 

 diferenciační 

 V případě nákladové výhody se jedná o fakt, že je firma schopna vyrábět stejně 

kvalitní produkty jako konkurence, ale s nižšími náklady. 

 Diferenciační výhoda znamená, že je podnik schopen dodávat produkt ve vyšší 

kvalitě než konkurence. Kvalitu zde chápeme v širším pojetí, nevztahuje se tedy pouze 

na produkt, ale i na doprovodné služby s ním spojené jako jsou např. kratší termíny 

dodání, lepší dostupnost servisu atd. 

 Firma PBK ZK si plně uvědomuje hrozbu konkurence a proto pečlivě 

monitoruje produktová portfolia firem, které se též zabývají výrobou výkovků. 

  Konkurence v dané oblasti podnikání je značná a je pravděpodobné, že 

většina firem má po finanční krizi od roku 2008 volné výrobní kapacity. V současné 

době je tedy možné prosadit se proti konkurenci hlavně cenou. Dalším faktorem, který 

by firmě mohl pomoci je fakt, že s odběrateli spolupracuje již dlouho a mají vztahy 

založené na důvěře. Proto jsou někteří odběratelé ochotni odebírat výkovky i za cenu 

nepatrně vyšší, než jakou nabídnou ostatní kovárny. Firmu PBK  ZK již znají a vědí, že 

nebudou problémy např. s termíny dodání. 

 Firma PBK ZK se zaměřuje na malo a středně sériovou výrobu výkovků o 

hmotnosti od 40 do 120 kg, je však schopna vyrábět zápustkové výkovky o váze od 0,4 

kg až do 170 kg. V této oblasti hmotnosti výkovků(40-120kg) poněkud převyšuje 

možnosti většiny konkurence. 23) 

 Následující výčet konkurenčních firem se zaměřuje především na upřesnění 

jejich výrobních možností a porovnání těchto možností s firmou PBK ZK s.r.o. 

Czech Precision Forge a.s. 

 Sídlo firmy je v Praze, ale výroba je soustředěna v Plzni. Jako jediná ze 

zmíněných konkurenčních firem dokáže vyrábět zápustkové výkovky o větší váze než 

firma PBK ZK (až do 900 kg). To jí dává možnost dostat velmi zajímavé zakázky, které 

jsou většinou za hranicí výrobních možností ostatních českých kováren. 3) 
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Královopolská kovárna s.r.o. 

 KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. má sídlo v Brně a zajímá se o podobné 

trhy jako PBK ZK. Asi 60 % jejich produkce je určeno pro domácí trh, zbylých 40 % 

pro trh zahraniční, zejména pro Německo, Slovensko, Švýcarsko, Rakousko a 

Holandsko. PBK ZK má výhodu v tom, že dokáže vyrábět zápustkové výkovky o 

větších hmotnostech. 15) 

MSV Metal Studénka a.s. 

 Společnost sídlí ve Studénce, asi 20 km jihozápadně od Ostravy. Objemem 

výroby několikanásobně převyšuje firmu PBK ZK. I portfolio zákazníků je daleko větší. 

MSV Metal Studénka dodává výrobky do mnohých evropských států, zemí severní 

Afriky a zemí Středního východu. Avšak ve výrobě zápustkových výkovků jsou 

schopni vyrábět pouze do hmotnosti 82 kg, čímž ztrácí na PBK ZK. 19) 

Taforge a.s. 

 Společnost sídlí v Kopřivnici. V oblasti zápustkových výkovků je schopna 

vyrábět pouze do hmotnosti 50 kg. Ve vyšších hmotnostních kategoriích tedy není 

konkurencí. 32) 

Zetor kovárna s.r.o. 

 Tato firma sídlící v Brně má podobné zákaznické portfolio jako PBK ZK. 

Kromě České republiky dodává do Rakouska, Německa a na Slovensko. Jejich největší 

slabina je, že jsou schopni výroby zápustkových výkovků jen do hmotnosti 35 kg. 34) 

Zahraniční konkurence 

 Od roku 2008 je čím dál tím více patrný vliv zahraničních konkurentů. Je to 

způsobeno především tlakem zákazníků na nízkou cenu, kterou už nejsou středo a 

západoevropské firmy ochotny nebo schopny příliš snižovat. Proto se otevírá prostor 

pro firmy z východu, které mají nižší výrobní náklady zejména kvůli levnější pracovní 

síle. Především v oblastech, kdy nejsou požadavky na kvalitu extrémně vysoké, se 

konkurence z východu stále více prosazuje. Naopak v oblastech, které kladou zvýšené 
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požadavky na kvalitu, jako je letectví, automobilový průmysl, energetika, si zachovávají 

středo a západoevropské firmy svoje dosavadní pozice 

 

2.2.2 Nová konkurence 

 Existuje několik bariér pro vstup na trh s výkovky. Především se jedná o velmi 

vysoké počáteční investice. Je potřeba výrobní hala o ploše několik tisíc metrů 

čtverečních. Další investicí je strojní vybavení. Toto strojní vybavení, pokud se pořídí 

zcela nové, bude pravděpodobně dražší, než celá výrobní hala. Další bariérou je know 

how, tedy znalost výrobních postupů, technologií, umění získat si kontakty atd. 

Problémem je i získat kvalifikované zaměstnance s praxí. S tím má právě firma PBK 

ZK špatné zkušenosti. Na trhu práce je jen velmi málo potenciálních zaměstnanců s 

praxí a nováčci, co právě vyjdou ze školy, jsou v podstatě nepoužitelní. Žádný z nich ve 

firmě nevydržel déle než rok. Dalším problémem pro potenciální nové firmy v oboru je 

fakt, že většina strojírenských firem má již dlouhou tradici, optimalizovanou výrobu, 

širokou základnu dodavatelů a odběratelů atd. 

 

2.2.3 Vliv odběratelů (zákazníků) 

 Firma dodává své produkty do České republiky, na Slovensko a do Německa. 

Největším odběratelem je dlouhodobě česká firma ARAKO spol. s.r.o., německá firma  

TSCHAN GmbH a slovenská firma MPOWER SLOVAKIA a.s. 

ARAKO spol. s.r.o. 

 Firma ARAKO sídlí v Opavě a je významným producentem armatur
4
 pro 

klasickou i jadernou energetiku. Je sice největším zákazníkem firmy PBK ZK, ale na 

ceny tlačí méně, než německé firmy. 1) 

 

                                                 

4
 Armatura je přídavné zařízení strojů nebo obecné označení pro pomocné a ovládací 

zařízení potrubních rozvodů různých kapalin 
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TSCHAN GmbH 

 Firma TSCHAN je největší německý zákazník firmy PBK ZK a zároveň 

pravděpodobně nejobtížněji uspokojitelný zákazník vůbec. Němci neustále tlačí jak na 

stálé zvyšování kvality, tak i na snižování ceny. Z tohoto důvodu tato firma již nahradila 

menší výkovky (do zhruba 10 kg) levnější technologií a to výrobou obráběním. Kvalita 

se blíží kvalitě výkovku, ale cena je nižší. 

MPOWER SLOVAKIA, a.s. 

 Tato firma je dlouhodobě třetím největším odběratelem firmy PBK ZK. Je to 

slovenská firma ze Žiliny, jejíž hlavním sortimentem je výroba armatur. 

 Kromě toho, že všechny firmy tlačí na kvalitu, cenu a termíny (nejčastěji v 

tomto pořadí), vzniká u zahraničních firem další problém a to neustále se měnící kurz 

Eura vůči Koruně. Jelikož vzniká časový nesoulad mnoha měsíců mezi tím, když je 

podepsána smlouva a stanovena pevná cena výkovku a mezi samotnou platbou na účet, 

často se stává, že díky aktuálnímu kurzu firma na výkovcích nevydělá tolik, v kolik 

doufala a to narušuje další činnost firmy. 

 Vliv odběratelů se od roku 2008 podstatně zvětšil. Jedná se především o tlak na 

neustálé snižování cen, což se projevuje v ziscích firmy. Odběratelé si moc dobře 

uvědomují, že většina kováren není na 100% vytížena, což znamená, že vezmou i 

zakázku, která pro ně nebude tolik zisková. V minulosti (před rokem 2008) tomu často 

bylo právě naopak, kapacity kováren byly většinou plné a odběratelé neměli takový vliv 

na ceny proto, že byl prostor pro odmítnutí takové méně výhodné zakázky.  
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2.2: Největší zákazníci firmy PBK ZK (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.4 Vliv dodavatelů 

 V minulosti byl největší dodavatel firma Moravia Steel a.s.. která je zároveň 

majoritním vlastníkem Třineckých železáren, což je firma, jejíž tradice sahá až do roku 

1839 a na současné produkci oceli v České republice se podílejí téměř z poloviny. 18) 

Díky velikosti této firmy nemá firma PBK ZK žádnou možnost ovlivnit ceny od tohoto 

dodavatele.  Neustálý tlak odběratelů na snižování cen nutí firmu hledat nové 

dodavatele s nižšími cenami. V dnešní době se materiály běžných jakostí nejčastěji 

odebírají od lotyšské firmy SIA VIKOM, která sídlí v hlavním městě Lotyšska-Riga. 

Tato firma působí od roku 2004 i na českém a slovenském trhu. Zabývá se dodávkami 

válcované a kované tyčové oceli. Jedná se ovšem o celokamionové dodávky, tedy cca 

25 tun. Toto je často příliš velké množství pro firmu PBK ZK a proto ne vždy je možno 

využít pro dodávku potřebného materiálu služeb této firmy. 33) 

 Vliv dodavatelů je zásadní z hlediska kvality a ceny vstupu. Vzhledem k tomu, 

že kvalita se předpokládá, je rozhodující cena. Tato cena se potom promítá do konečné 

ceny výrobku, konkurenceschopnosti a zisku firmy. V minulosti firma odebírala hlavně 

od Moravia Steel, což byl velmi vlivný dodavatel proto, že je velikost firmy PBK ZK 
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oproti Moravia Steel nesrovnatelně menší a tak nebyla možnost jakkoli ovlivnit cenu. V 

dnešní době vliv dodavatelů klesá, dá se tedy vyjednat lepší cena z důvodu vstupu 

jiných firem na český trh, které jsou levnější při zachování požadované kvality. 

 

2.2.5 Substituční produkty 

 Hrozba substitučních produktů je existující hrozbou, pokud nemá zákazník ve 

svých technických požadavcích specifikaci, že daný dílec musí být výkovek, snaží se 

tento díl nahradit levnější výrobou, kterou může být odlitek nebo třískové obrábění z 

válcovaného materiálu. Výkovek je sice nejkvalitnější, ale v mnohých případech i 

nejdražší. Jelikož je dnešní trend takový, že se nepředpokládá výdrž strojů v řádech 

desítek let, je snaha výkovky nahradit levnější, ale méně kvalitní technologií. Co se 

odlitků týče, mohou být konkurencí pro výkovky v jakýchkoli rozměrech a hmotnostech 

(pokud nemá zákazník požadavek, že výrobek musí být výkovek). Technologie 

třískového obrábění je největší konkurence hlavně v malých rozměrech a hmotnostech. 

S těmito zvětšujícími se parametry rostou i náklady na třískové obrábění. Ve velkých 

hmotnostech a rozměrech není tato technologie konkurencí pro výkovky. 

 Celková rivalita od roku 2008 neustále vzrůstá. Předtím samozřejmě konkurence 

také existovala, ale firmy měly své pravidelné zákazníky, kteří byli dlouhodobě s 

činností firmy spokojeni a byli ochotni tolerovat vyšší ceny výkovků, protože i oni měli 

na svých výrobcích slušnou marži, navíc přestup k jiné firmě vždy nese určité riziko, 

např. jestli bude nová firma plnit termíny, jaká bude kvalita výkovků atd. 

 Jenže po vypuknutí krize se situace na trhu změnila, firmy poptávají jednu 

zakázku klidně i u deseti kováren a vybírají tu nejlevnější, protože se předpokládá 

podobná kvalita a plnění termínu z důvodu volných kapacit. Pro kovárny to tak 

znamená zpracování desítek nabídek na poptávky potenciálních zákazníků, z nichž se 

přitom realizuje jen zlomek. Na trhu může v dnešní době uspět jen kovárna, které se 

podaří levně nakoupit výchozí materiál, podaří se snížit náklady na celý výrobní proces, 

případně na zaměstnance. 
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2.3 SLEPT analýza 

 Analýza SLEPT je označována jako prostředek, který slouží k analýze možných 

změn okolí. Ujasnění těchto změn nám pomůže vyhodnotit jejich dopady na naši firmu. 

 

2.3.1 Sociální aspekty 

 Nejvýznamnější skupinou, které musíme věnovat zvýšenou pozornost, jsou 

zaměstnanci firmy. Bez jejich přičinění by se produkt nemohl realizovat. 

 Možným pozitivním faktorem je fakt, že míra nezaměstnanosti v lednu 2012 

vzrostla na 9,1 %, bez práce je tak více než půl milionu lidí, přičemž volných 

pracovních míst je necelých 35 000. Snižování nezaměstnanosti bude bránit slabá česká 

ekonomika a přetrvávající ostražitost českých podnikatelů. 16) 

 Tato skutečnost týkající se nezaměstnanosti může vyznít pro firmu pozitivně, 

jelikož by to mělo znamenat, že na trhu práce je dostatek volných pracovních sil a že 

konkurence mezi žadateli o práci je vysoká, což pro firmu znamená, že by si pracovníky 

mohla vybírat a eventuelně by i mohla nabídnout nižší mzdu, než by nabízela při 

stabilní ekonomické situaci. 

 V minulosti ovšem byly zkušenosti firmy takové, že na trhu práce není dostatek 

zkušených pracovníků, kteří by práci mohli a byli ochotni vykonávat. Vyjednávací síla 

současných zaměstnanců firmy je tedy poměrně velká, vědí, že jsou pro firmu jen velmi 

těžko nahraditelní. Potenciální zaměstnanci jsou vzděláváni na středních odborných 

učilištích, které je však ani zdaleka nepřipraví pro výkon práce. Firma musí nováčky dál 

školit a zaučovat. 

 Vzhledem k propouštění v minulých měsících a letech by ale na trhu práce 

mohli být i kováři, kteří mají dlouholeté pracovní zkušenosti z jiných kováren. 

 Výrobky firmy PBK ZK jsou určeny pouze pro jiné firmy, které je dále upravují 

a prodávají dalším firmám, nebo je již jako hotové součásti montují do svých strojů a 

zařízení. Největšími zákazníky firmy jsou podniky působící v energetickém průmyslu. 

Např. pro firmu ARAKO s.r.o. jsou vyráběný součásti do průmyslových armatur a 

armatur pro jadernou energetiku, stejně tak i pro firmu MPOWER Slovakia a.s. Pro 
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firmu Wikow MGI a.s. jsou vyráběna ozubená kola do převodovek, které se také 

používají v energetice a pro kolejová vozidla. 

 V oblasti energetiky je v dnešní době patrná spíše stagnace, jelikož v průběhu 

finanční krize zkrachovala spousta firem, jiné snížily spotřebu elektřiny, stejně tak se 

zachovaly i domácnosti. Nedochází tak k výstavbě nových energetických zařízení, ale 

spíše k nutným opravám těch starých. 

 Pro německou firmu TSCHAN GmbH se vyrábí výkovky, které používají do 

svých spojek, které jsou normalizovány. Tzn. můžou být použity v mnohých oblastech a 

odhadovat vývoj poptávky je velmi spekulativní. 

 Pro firmu GE AVIATION Czech s.r.o. se vyrábí výkovky, které se použijí pro 

stavbu turbovrtulových motorů. Díky globalizaci je možné odhadnout, že význam 

letecké dopravy se bude zvětšovat a poptávka po letadlech poroste. 

 Jak v letectví, tak i v energetice se uzavírají kontrakty, které mají dlouhodobý 

charakter, tzn. např. dokončení stavby  nové elektrárny nebo nová dodávka letadel se 

často uskuteční až několik let po sjednání kontraktu. V dnešní době tedy ještě dobíhají 

některé kontrakty podepsané před rokem 2008. 

 

2.3.2 Legislativní aspekty 

 Existuje celá řada legislativních aspektů, která ovlivňuje činnost firmy. Navíc se 

legislativa velmi často mění a proto sledování změn vyžaduje značné úsilí. 

 Některá nařízení jsou podle vedení firmy nad rámec jejich běžné činnosti. 

Nařízení a vyhlášky stanovují stejná pravidla pro všechny bez ohledu na to, jaký je 

skutečný charakter činnosti podniku. Např. v oblasti BOZP nařízení vlády 495/2011 Sb. 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a zákoník práce 

ukládají, aby pracovníci kovárny měli k dispozici každý jednu ochranou přilbu. 

Samotný charakter práce ovšem nevyžaduje nošení ochranné přilby. Několik desítek 

přileb tedy bude ležet na skladě a zabírat místo. Navíc v návodu k přilbám je uvedena 

životnost pouhé 3 roky, takže po uplynutí doby životnosti se budou muset přilby 
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zlikvidovat a koupit nové. Podle vedení firmy by měla být životnost přileb v řádech 

desítek let. 

 Zákon 251/2005 o inspekci práce, ve kterém se stanovuje, že inspektoráty 

kontroluji dodržování pracovní doby, bezpečnostní přestávky, bezpečnost na pracovišti, 

bezpečnost provozu technických zařízení, dodržování právních předpisů o zaměstnávání 

zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců s dětmi atd. Od zaměstnavatele 

se tedy očekává sepisování celé řady smluv se zaměstnanci, vnitřních směrnic, vedení 

knihy příchodů a odchodů atd. Tato dokumentace bývá velmi rozsáhlá a časově náročná  

 Další velkou skupinou, která ovlivňuje činnost firmy, jsou technické normy 

ČSN. Tyto normy vyžadují jak peněžní investici k jejich zakoupení, tak i čas a 

dokumentaci k jejich implementaci. Činnost firmy ovlivňují např. tyto normy: 21) 

 ČSN 33 1500-Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 

 ČSN ISO 12480-1-Jeřáby-Bezpečné používání 

 ČSN 33 2550-Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro 

elektrická zařízení 

 ČSN 33 1500-Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 

 ČSN 69 0012-Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky 

  

2.3.3 Ekonomické aspekty 

 V důsledku stále trvající hospodářské krize značně klesá ochota bank půjčovat 

peníze. Před krizí byly úvěry relativně dostupné a se slušnou úrokovou sazbou. Jenže 

hypoteční krize v USA zapříčinila opatrnost bank po celém světě. Stejně tak smýšlejí i 

podnikatelé. V důsledku ztížené možnosti čerpat bankovní úvěry si firmy méně půjčují, 

tím pádem i méně investují a to jen prohlubuje recesi. Velmi lákavou možností, jak 

uskutečnit svůj podnikatelský záměr se tedy stávají dotace. I firma PBK ZK se bojí 

zvyšovat svoji zadluženost a proto by financování z dotací bylo velmi vítanou 

variantou. 
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 Jistým příslibem do budoucna by mohl být fakt, že v roce 2011 vzrostla 

průmyslová produkce meziročně o 6,9%. 26) 

 1.4.2009 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, nyní si podnikatel může 

odečíst DPH u každého vozu, aniž by byl vybaven pevnou mřížkou. Tento krok by měl 

rozhýbat trh s automobily. Odbyt automobilů se skutečně od zavedení této novely 

zvětšil. Z tabulky je patrné, že si většina výrobců polepšila a celkově se prodalo v lednu 

2012 prodalo o 10,64% více aut, než v lednu 2011. 6) 

2.1: Registrace na českém trhu v lednu 2012 (Zdroj: http://www. cesky-trh-lednu auto.cz/ -2012-poradi-

modelu-znacek-65060 

 

- Období 1 / 2012 1 / 2011 změna proti 2011 podíl 2012 

Poř. Značka [ks] [ks] [%] [%] 

1 ŠKODA 4262 3978 7,14% 32,99% 

2 VOLKSWAGEN 1134 864 31,25% 8,78% 

3 HYUNDAI 984 646 52,32% 7,62% 

4 RENAULT 846 1084 -21,96% 6,55% 

5 FORD 697 656 6,25% 5,39% 

6 PEUGEOT 581 462 25,76% 4,50% 

7 KIA 509 640 -20,47% 3,94% 

8 TOYOTA 365 374 -2,41% 2,82% 

9 DACIA 336 244 37,70% 2,60% 

10 CITROËN 335 313 7,03% 2,59% 

http://skoda.auto.cz/
http://volkswagen.auto.cz/
http://hyundai.auto.cz/
http://renault.auto.cz/
http://ford.auto.cz/
http://peugeot.auto.cz/
http://kia.auto.cz/
http://toyota.auto.cz/
http://dacia.auto.cz/
http://citroen.auto.cz/
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11 NISSAN 334 120 178,33% 2,58% 

12 BMW 332 229 44,98% 2,57% 

13 AUDI 280 299 -6,35% 2,17% 

14 MERCEDES-BENZ 232 193 20,21% 1,80% 

15 OPEL 229 229 0,00% 1,77% 

- ostatní značky 1465 1347 8,76% 11,34% 

- CELKEM 12921 11678 10,64% 100,00% 

 

 Tento vývoj je příznivý pro firmu PBK ZK z důvodu, že mají technologie na to, 

aby vyráběli součástky do aut. Je možné, že automobilky kvůli stále se rozšiřující 

výrobě začnou shánět nové potenciální dodavatele.  

 V současné době jde ovšem největší část produkce firmy do energetického 

sektoru, např. již výše zmíněné armatury, lopatky do turbín atd. Právě v tomto sektoru 

jsou požadavky na kvalitu nejvyšší a stále rostou, stejně tak jako celé toto odvětví 

průmyslu. Právě zde vidí firma PBK ZK největší možnost na prosazení v budoucnu, 

jelikož má s výrobou pro využití v energetice bohaté zkušenosti. 

Měnové kurzy 

 Jelikož firma PBK ZK obchoduje i se zahraničními firmami, především se 

slovenskými a německými, jsou měnové kurzy pro činnost firmy velmi důležité a 

vyplatí se je sledovat. Pro firmu by byla ideální situace taková, když se sjedná cena v 

momentě, kdy je kurz Eura vůči Koruně co možná nejnižší. Zahraniční firmy si 

uvědomují kurzy zejména tehdy, pokud je to pozitivně ovlivňuje, tzn. když  Euro vůči 

Koruně posiluje, žádají snížení ceny (oni ušetří a české firmě to neuškodí, jelikož za 

Euro inkasuje víc). Opačná situace, tedy když Euro oslabuje a Koruna posiluje, je 

nezajímá. Je vhodné obdržet platbu na účet, když je kurz co možná nejvýhodnější nebo 

http://nissan.auto.cz/
http://bmw.auto.cz/
http://audi.auto.cz/
http://mercedes-benz.auto.cz/
http://opel.auto.cz/
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vyinkasovat peníze hotově a směnit je, až se bude zdát kurz výhodný, tedy směnit Eura 

za Koruny, až bude Euro silné a koruna slabá. 

 

2.3: Vývoj kurzu Eura za posledních 10 let 

(Zdroj:http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_js.jsp?c=USD) 

 Jak je z grafu patrné, byla za posledních 10 let tendence kurzu spíše klesající, v 

minulosti tedy docházelo často ke kurzovým ztrátám. V polovině roku 2008 byl kurz 

Eura nejnižší (23,221 Kč za Euro), stejně tak i americký Dolar a britská Libra oslabili, 

Dolar dokonce dosáhl historického minima(14,624 za Dolar a 29,232 za Libru). 

Zatímco v červenci 2008 byl kurz EUR/CZK těsně nad hranicí 23 Kč, v únoru 2009 

bylo Euro skoro za 29 Kč. Během asi půl roku tak stoupla cena Eura o více než 5 Kč. 

Od té doby cena Eura klesla cca ke 25 Kč a s mírnými výkyvy si tuto hranici drží. 10) 

 Firmy, které zpanikařily a v létě 2008 se zahraničních měn zbavily, utrpěly jistě 

velkou ztrátu. Naopak ti, kteří Eura v této době získali a s jejich prodejem počkali, si 

výrazně polepšili. 

Inflace 

 Inflace je růst cenové hladiny v čase, neboli snížení kupní síly peněz.  
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2.2: Míra inflace v letech 1996-2011 (Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace) 

Rok 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

 

 Z tabulky je tedy patrné, že mírná inflace byla každý rok. Mírná inflace je 

očekávána i pro rok 2012, mělo by se to tedy projevit vesměs růstem cen položek 

spotřebitelského koše CPI i růstem cen výrobců PPI. 

 Velkým problémem je neustálý růst cen elektřiny. Cena se skládá ze dvou 

hlavních položek, regulované a neregulované.  

 „V regulované částce je zahrnuta cena za distribuci energie, dále pak systémové 

služby, popřípadě činnost operátora trhu, také je zde zahrnut příspěvek na podporu 

výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dále pak to jsou daně, a sice daň z 

elektřiny a daň z přidané hodnoty. Regulovaná položka je téměř všude stejná, výši 

koriguje Energetický regulační úřad. Z celkové částky, kterou zaplatíte za elektřinu, 

tvoří regulovaná část méně než polovinu konečné ceny." 2) 

 Druhou složkou ceny elektřiny, té neregulované, která tvoří větší část výsledné 

ceny elektřiny, je platba za tzv. silovou elektřinu. Tuto cenu si určují sami dodavatelé. 

2) 

 Pro rok 2012 se předpokládal vysoký nárůst ceny elektřiny zejména z důvodu 

uzavření německých jaderných elektráren. Nakonec však růst cen elektřiny nebyl tak 

dramatický a v průměru se cena zvýšila asi o 5%. Silová cena elektřiny sice stoupla, ale 

naopak regulovaná cena klesla. Firma musí počítat s tímto zvýšením cen elektřiny a 

cenu elektřiny promítnout i do ceny výrobků. Firma samozřejmě hledá způsoby, jak 

ušetřit. Výhodou je, že v posledních dvou letech na český trh vstoupilo více než 10 

nových dodavatelů elektřiny, zvětšila se tedy konkurence a dodavatelé musí jít s cenou 

dolů. Je tedy potřeba si vybrat nejvýhodnějšího dodavatele. 24) 
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Daň z příjmu 

 Pozitivním trendem je i to, že daň z příjmu právnických osob v České republice 

je v současné době 19 %, což je podstatné snížení oproti roku 2000 (31 %). 9) To vede 

k tomu, že firma může použít ušetřené peníze na investice a tak pomoci k oživení 

ekonomiky. Vedení firmy má ale obavy, že by v příštích volbách do poslanecké 

sněmovny vyhrála levice a tato daň by se mohla zvýšit i na 30 %. Tomuto názoru 

nasvědčují i výsledky průzkumu zveřejněné 16.12.2011. 7) 

 

2.4: Výsledky předvolebního výzkumu (Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-by-vyhrala-cssd-

komunistum-rostou-preference_220356.html) 

 

2.3.4 Politické aspekty 

 Rating je ocenění, které říká, nakolik je politická a s ní související ekonomická 

situace stabilní a nakolik je Česká republika schopna splácet půjčky. Nejlepší možné 

ohodnocení je AAA, s nižšími hodnoceními musí stát platit svým věřitelům kreditní 

přirážku. 27) 

ČSSD; 80 

ODS; 44 

komunisté; 37 

TOP 09; 32 

KDU-ČSL; 7 
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2.3: Hodnocení ratingových agentur (Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_rating_sd.html) 

Ratingová 

agentura 

Ocenění 

(Rating) 
Výhled 

Moody´s A 1 Stabilní 

Standard & 

Poor´s 
A A Pozitivní 

Fitch Ratings A A- Pozitivní 

 

 Na poměry dnešní doby dosahuje Česká republika vysokého hodnocení. Jedná 

se o politicky stabilní stát s dobře fungující tržní ekonomikou. To je ale pouze vyjádření 

toho, jak je náš stát vnímán v zahraničí. 

Současná politická situace 

 V dnešní době, kdy musí vláda provádět drastické škrty ve státním rozpočtu, aby 

se co možná nejvíc minimalizoval deficit, se z pohledu českého občana či podnikatele 

politická situace jako stabilní nejeví. V současné vládní koalici rozhodně shoda 

nepanuje, každá nová věc, o které všichni vědí, že je potřeba udělat, nese řadu ústupků. 

Navíc je tu stále sílící opozice, která má nyní mohutnou podporu voličů. Svého sílícího 

postavení se snaží využít různými obstrukcemi, např. hlasováním o nedůvěře vládě. 

Tento postup však oddaluje provedení potřebných reforem. 

 Šetří se, kde se dá a tak je velmi aktuální otázka boje proti korupci. Zatím se sice 

dohled zaměřuje hlavně na politiky samotné a na velké firmy, které by mohly být s 

politiky nějak spojené. Je však jen otázkou času, kdy se tento "boj" rozšíří i mezi ostatní 

podniky. Firmy tak budou muset vést dokumentaci, která nebude připouštět sebemenší 

pochyby o jakýchkoli podezřelých aktivitách. Mnoha firem se samozřejmě kontroly 

dotknou neprávem, ale jistě je to bude stát čas i peníze. 

 Co se samotného podnikání týče, současná vláda má názor, že pokud se bude 

dařit podnikům (větší zisky = víc se vybere na daních), bude se dařit i zaměstnancům (v 

ziskovém podniku se zvyšují mzdy, vybere se tedy více na daních). Proto je např. daň z 

příjmu právnických osob jen 19 %. Stát tak nechává více peněz firmám, aby se mohly 
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rozvíjet a v budoucnu byly schopné odvádět vyšší daně. Situaci bych tedy zhodnotil 

jako pro-podnikatelskou.  

 

2.3.5 Technologické aspekty 

 Firma PBK ZK nevlastní nejmodernější výrobní technologie. Zastarávání a 

změna výrobních technologií v tomto průmyslovém odvětví však není zdaleka tak 

rapidní jako v jiných odvětvích. Současné výrobní technologie jsou pořád dostatečné a 

konkurenceschopné, navíc pořizovací ceny nových zařízení jsou často zdaleka 

nepřiměřené jen malému navýšení produktivity. 

 

2.4 SWOT analýza 

 SWOT analýza zkoumá interní charakteristiky firmy, tedy její silné a slabé 

stránky a externí charakteristiky, jako jsou příležitosti a hrozby. Slouží pro lepší 

pochopení současného stavu firmy, odhalí, kde má firma rezervy a jak by se firma 

mohla lépe vypořádat s tržním prostředím. 13) 

 

2.4.1  Interní analýza 

Silné stránky (strenghts) 

 Silnými stránkami rozumíme faktory, které zvyšují vnitřní hodnotu podniku. 

 Zaměstnanecká politika - zaměstnanci firmy jsou lidé s odbornou 

kvalifikací a dlouholetou praxí, jsou flexibilní a spolehliví a nízkou 

mírou fluktuace
5
. Odchodům pracovníků ze subjektivních příčin se firma 

snaží zabránit, motivační platovou politikou. 

                                                 

5
 Podle autorů knihy Řízení lidských zdrojů je fluktuace: „odchod pracovníka z 

organizace ze subjektivních příčin bez ohledu na to, zda jeho místo bude později 

obsazeno.“  17) 
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 Komunikce - komunikace ve firmě není díky rozsahu příliš složitá a 

probíhá v podstatě na třech úrovních
6
, což vede k minimalizace možnosti 

vzniku komunikačního šumu. 

 Precizně zvládnutá bezpečnost práce
7
. 

 Specifické výrobky - schopnost vyrábět větší zápustkové výkovky, než 

většina konkurenčních českých firem. 

 Logistika výroby - výroba je centralizována na jednom místě, odpadají 

tedy dlouhé mezivýrobní operace a transporty polotovarů. 

 Optimalizace nákladů - díky finanční krizi firma potřebovala ušetřit a tak 

se podařily optimalizovat a snížit náklady na elektrickou energie (byli 

hledáni alternativní dodavatelé elektřiny). 

 Ekonomická stabilita - ekonomická situace firmy před krizí byla velmi 

stabilní a proto se vedení firmy domnívá, že je finanční krize poškodila 

méně, než řadu konkurenčních firem. 

 Dobré vztahy se zákazníky - firma získává kladné reference od 

zákazníků díky tomu, že své dodávky vždy plní ve stanoveném datu a 

požadované kvalitě. 

Slabé stránky (weaknesses) 

 Nižší efektivita práce - informační systém a používaný hardware a 

software je zastaralý, vznikají vysoké náklady na jeho provoz a údržbu. 

                                                 

6
 Komunikace mezi vedením firmy se děje jak na pravidelných poradách, tak i denně za 

pochodu. Vedení komunikuje s pracovníky přímo, odpadá role prostředníka. 

Komunikace mezi zaměstnanci probíhá na základě přátelských vztahů a uvědomování si 

svojí role v podniku. 

7
 Pracovní postupy jsou standardizovány a dokumentovány, stroje jsou opatřeny 

návody, pravidelně probíhá školení o BOZP atd. 
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 Hardware je zastaralý a počítače nezvládají využívat novější software 

díky svým technickým parametrům. 

 Správce softwaru a hardwaru je dlouhodobě jediný programátor, který je 

téměř nenahraditelný, protože programy, ve kterých technici pracují, sám 

vytvořil. 

 Plocha výrobní haly není efektivně využita. 

 Jestliže nebude projekt realizován, hrozí, že se ještě zhorší stav střešní 

krytiny a plocha pod ní nebude moci být využívána ani jako sklad 

materiálu. 

 Poměrně menší velikost firmy než většina konkurenčních firem 

neumožňuje využít úspor z rozsahu. 

 

2.4.2 Externí analýza 

Příležitosti (opportunities) 

 Stále rostoucí poptávka po českých výrobcích v zahraničí. 

 Díky otevřenosti hranic v Evropě může firma prodávat své výrobky 

prakticky kdekoli. 

 Stále vyšší poptávka po výrobcích pro energetiku, na které se firma PBK 

ZK specializuje. 

 Dlouhodobě klesající ceny hardwaru by mohly být příležitostí k tomu, 

aby firma mohla "aktualizovat" svoje stávající kancelářské vybavení. 

 Levnější oprava budovy díky stagnaci stavebního průmyslu. 
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Hrozby 

 Nestabilní tržní prostředí, poptávka po výrobcích se mění téměř ze dne 

na den a jen velmi těžko se odhaduje vývoj trhu. 

 Konkurenční boj je větší, než kdy dřív, všechny firmy jsou schopné 

vyrábět podobně kvalitní výrobky a proto konkurenční boj vyhrává 

výrobek, který je nejlevnější. 

 Vstup firem z východu na evropské trhy a rostoucí ochota evropských 

firem od nich kupovat jejich výrobky, protože nabízejí nižší cenu. 

 Nedostatek kvalifikované pracovní síly pro případný růst firmy a to i 

přes vysoké procento nezaměstnanosti. 

 Měnové kurzy - oslabující Euro a posilující Koruna. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 V této části bakalářské práce jsou uvedeny vlastní návrhy řešení projektu. 

Zaměřil jsem se na popis samotného projektu, na jeho finanční hledisko a na různé 

varianty financování a jejich efektivnost. 

 

3.1 Projekt na rozvoj firmy 

 

3.1.1 Současný stav 

 V dnešní době se hala, jejíž rekonstrukce je předmětem projektového plánu, 

využívá jen jako sklad materiálu a to pouze v jedné části. Ostatní části haly jsou 

nepoužitelné z důvodu prosakující střešní krytiny. 

 

3.1.2 Popis projektu 

 V předchozí kapitole byl popsán současný stav haly a také to, jaká bude hlavní 

náplň projektu. Důvody pro realizaci projektu vyplývají ze stávajících nedostatků a 

potřeb firmy a jsou následující: 

 firma má ve skladu nevyužité výrobní stroje 

 poptávka po výrobcích firmy se zvyšuje, a to i přes mírný propad výroby v 

důsledku finanční krize 

 firma disponuje volnými peněžními prostředky a hledá oblast jejich efektivního 

využití 

 Podstatou projektu je tedy rekonstrukce budovy do takového stavu, který by 

umožňoval instalaci výrobních strojů a bezpečný provoz. Konkrétně by se v jeho rámci  

realizovaly tyto skutečnosti: 

 naddimenzování nosné konstrukce budovy s cílem budoucí instalace mostového 

jeřábu 
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 opláštění budovy s cílem zamezit tepelným ztrátám 

 oprava střechy 

 Budovu je potřeba naddimenzovat z důvodu, že stroje jsou příliš vysoké na to, 

aby se vešly do haly při zachování její současné výšky. Dalším důvodem je výše 

zmíněná příprava na mostový jeřáb, který se musí pohybovat nad úrovní výrobních 

strojů a zařízení. 

 Budova v dnešní době postrádá jakoukoli tepelnou izolaci a proto je v zimě 

téměř nemožné ji vytopit na přijatelnou pracovní teplotu, nebo by cena za energii 

dosahovala neúnosné meze a vznikaly by obrovské tepelné ztráty. 

 Oprava střechy souvisí jak s jejím současným stavem, tak i s naddimenzováním 

nosné konstrukce.  

 Po realizaci projektu bude vytvořeno 10 pracovních míst. 

 

3.1.3 Fáze projektu 

Přípravná fáze 

 V první fázi projektu byla posouzena investice a její případné uskutečnění. 

Vedení firmy rozhodlo, že nepoužívané stroje zbytečně zabírají místo na skladě a 

naopak výrobní hala není dostatečně využívána. Došlo se tedy k závěru, že projekt bude 

uskutečněn v plném rozsahu. Jak již bylo zmíněno výše, na výběr bylo z několika 

variant. Počínaje opravou střechy bez využití dotací (nutné minimum) až po realizaci 

kompletního projektu, tedy celkové opravy budovy, instalaci strojů a zahájení výroby. 

Po tomto verdiktu byl zpracován projektový záměr. Tím se stanoví, jak by mohl být 

projekt financován, jestli z dotací a vlastních zdrojů, pouze z vlastních zdrojů nebo z 

vlastních a cizích zdrojů (bankovní úvěr). Nejvýhodnější variantou financování projektu 

je použití dotací ze strukturálních fondů EU. Čerpalo by se z program "Nemovitosti", 

který realizuje prioritní osu 5 operačního programu "Podnikání a inovace". Dále se 

uskuteční průzkum trhu kvůli volbě optimálního dodavatele-realizátora projektu.  
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Realizační fáze 

 V této fázi bude jako první sestavena koncepce projektu, tedy v podstatě 

poptávka pro dodavatele. Bude předběžně specifikováno, na co by měl budoucí 

dodavatel předložit nabídku. Tedy kolik m² má střecha a jaký materiál požadujeme, 

kolik m² má opláštění haly a jaké zateplení budeme požadovat a o kolik chceme 

naddimenzovat halu. Sestavením koncepce bude pověřen architekt. Po vypracování 

koncepce projektu se vypíše výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. S 

dodavatelem, který se bude jevit jako nejspolehlivější a poměr kvalita/cena bude co 

možná nejvýhodnější, se uzavře smlouva. V rámci naplnění definic projektu bude 

dodavatel realizovat následující skutečnosti v tomto pořadí: naddimenzování nosné 

konstrukce, oprava střechy, opláštění (zateplení) budovy. Firma PBK ZK bude 

monitorovat jak činnosti dodavatele projektu, tak i povede dokumentaci k operačnímu 

programu "Podnikání a inovace." Tato fáze bude ukončena podepsáním předávacího 

protokolu poté, co si majitel projektu (PBK ZK) zkontroluje jeho splnění. 

Provozní fáze 

 Tato fáze započne v ke konci roku 2013. Bude sledována skutečná výnosnost 

projektu a porovnávána s očekávanou výnosností. Příjmy z projektu by měly postupně 

vyrovnat a převýšit investiční náklady. 

Likvidační fáze 

 V této fázi skončí životnost strojů, které firma nyní nainstaluje do opravené 

výrobní haly. Likvidace strojů se předpokládá za 20 let. Bude vyhodnocen celkový 

konečný dopad projektu na firmu z období provozní fáze. Stroje budou prodány do 

kovošrotu za budoucí aktuální výkupní cenu železa. 

 

3.1.4 Harmonogram projektu 

 Popisuje, co se bude postupně, krok za krokem, vykonávat v přípravné a 

realizační fázi projektu: 

 Zahájení projektu-přípravná fáze. 
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 Zpracování projektové dokumentace. 

 Vypíše se výběrové řízení na dodavatele projektu, které bude v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách. 

 Rozhodnutí o nejvhodnějším dodavateli a uzavření smlouvy s ním. 

 Realizace projektu-naddimenzování nosné konstrukce, oprava střechy, opláštění 

budovy. 

 Instalace strojů do opravené haly. 

 Vznik nových pracovních pozic-pohovory a výběr nových zaměstnanců. 

 Školení zaměstnanců. 

 Zahájení provozu. 

 Pro jednodušší sledování toho, zda jsou všechny výše uvedené aktivity plněny v 

daném čase, slouží Ganttův diagram. 

 

 

3.1: Časový plnán projektu (Ganttův diagram) (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Ve variantě, kterou podnik upřednostní, tady s financováním pomocí dotací, by 

harmonogram vypadal obdobně. Jediné, v čem by se lišil, by byl počátek zahájení 

projektu. Jelikož Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 28. března 2012 

prodloužení druhé výzvy k podání žádosti v programu Nemovitosti, je potřeba zahájit 

přípravu potřebné dokumentace bezprostředně po tomto datu, protože registrační žádost 

bude možno podávat již 11. června 2012 a ministerstvo garantuje pouhých 7 dnů, 

během kterých bude možno žádost podat. Teoreticky sice bude možné podávat žádosti 

až 4 měsíce po 11. červnu, ale to pouze za předpokladu, že kumulativní objem 

požadovaných dotačních částek nepřekročí hodnotu 6 mld. Kč, což je šestinásobek 

plánované alokace pro tuto výzvu. Pokud tedy firma není ochotna přijmout riziko, že 

nestihne podat žádost, musí mít vypracovanou dokumentaci a podanou žádost 

nejpozději do 18. června. 20) 

 

3.1.5 Rizika projektu 

 Každý projekt sebou nese určitá rizika. Největším rizikem je, že se projekt 

neuskuteční i přes zjevnou snahu všech zúčastněných. Další, více pravděpodobné 

riziko, je to, že se projekt sice uskuteční, ale nebudou naplněny všechny cíle nebo dojde 

k pozměnění výsledku projektu a nedodrží se časový plán. Pro přehlednější pochopení 

rizik byl vytvořen vývojový diagram, který je uvedený níže. K minimalizaci vzniku 

situací, které by ohrožovaly projekt, je potřeba identifikovat vlivy, které by ho mohly  

ohrozit: 

 Dotace - firma získá nižší dotace než předpokládá nebo dotace nezíská vůbec. 

 Rozpočet projektu - jeho špatné stanovení, vznik vícenákladů . 

 Personální změny - během realizace projektu dojde ke změnám, které ovlivní 

projekt, např. bude propuštěn zaměstnanec odpovídající za projekt. 

 Harmonogram projektu - nesplnění některé fáze projektu posouvá navazující 

fáze dál v čase a ohrožuje a prodražuje celý projekt. 



51 

 

 Úspěšnost projektu - odbyt výrobků nemusí být takový, jaký firma očekává, 

např. z důvodu ekonomické krize nebo z důvodu levnějších substitučních 

produktů. 

 Smlouva s dodavatelem projektu - nesprávně sestavená smlouva může projekt 

pozastavit, prodražit nebo zcela zničit. 

 Zaměstnanci - nábor zaměstnanců by nemusel být na 100% úspěšný z důvodu 

nedostatku kvalifikované pracovní síly. 
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3.2: Vývojový diagram mapující rizika projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.6 Výstupy projektu  

 Jestliže bude naplněn hlavní cíl projektu, tedy využití volných kapacit, a s ním 

související podpůrné, dílčí cíle (oprava budovy, instalace strojů, nábor zaměstnanců 

atd.) bude projekt obsahovat řadu výstupů: 

 Zvýšení objemu produkce 

 Zvýšení obratu firmy
8
 - předpokládá se, že do jednoho roku po realizaci projektu 

stoupne obrat firmy o 20% a do dvou let o 40% oproti původnímu stavu. Podle 

prognózy by se měl obrat v dalších letech pohybovat okolo 145% současného 

obratu. 

 Vytvoření nových pracovních míst - předpokládá se vznik deseti nových 

pracovních míst, které by měly být následující: 

o Mistr - 1 pracovní místo, vedoucí pracovník, který bude dohlížet nad 

výrobou, superhrubá mzda bude 34 000 Kč. 

o kovář - 9 pracovních míst, pracovník, který se bude podílet na výrobě 

výkovků, předpokládá se 5 kovářů pro denní směnu a 4 kováři pro 

odpolední/noční směnu, superhrubá mzda bude 29 000 Kč. 

o  

3.2 Finanční analýza projektu 

 Finanční analýza je důležitou a nezbytnou součástí každého projektu. Níže jsou 

uvedeny základní ekonomické ukazatele, které potřebujeme znát pro úspěšnou realizaci 

projektu. 

 

                                                 

8
 Obrat firmy se v tomto případě rovná podnikovým výkonům, což je součet tržeb z 

prodeje vlastních výrobků a služeb, změny stavu zásob vlastní výroby a aktivace 

(hodnota materiálu a zboží vyrobených ve vlastní režii). 



54 

 

3.2.1 Základní ekonomické ukazatele 

 Po zvážení údajů z podkapitoly 3.1.6 (Výstupy projektu) a po prostudování 

výkazu zisku a ztrát, který je uveden v příloze (viz příloha č. 4), byla sestavena 

následující tabulka, která zobrazuje základní ekonomické ukazatele související s 

projektem. 

3.1: Ukazatele vlivu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2011 2013 2014 2015 

Výkony  67654 81184,8 94715,6 98098,3 

Výkonová spotřeba 55102 66122,4 77142,8 79897,9 

Přidaná hodnota 12552 15062,4 17572,8 18200,4 

Osobní náklady 11387 13157 14927 14927 

Odpisy 0 16,8 40,8 40,8 

Provozní výsledek hospodaření 2117 1888,6 2605 3232,6 

Přepočtený počet pracovníků 30 40 40 40 
 

 Jako základovou položku pro další finanční plánování jsem vybral ukazatele 

výkonů za poslední uzavřené období, tedy za rok 2011. Z předpokládaných výstupů 

projektu víme. že v roce 2013 by měly výkony vzrůst o 20%, v dalším roce dokonce o 

40% (oproti roku 2011). V dalších letech, tedy v roce 2015 a později, by měly 

dosáhnout 145% z hodnoty v roce 2011. Výkonovou spotřebu
9
 jsem vypočítal jako 

percentuální poměr mezi výkonovou spotřebou a výkony v roce 2011 a tímto číslem 

násobil výkony v dalších letech, abych zjistil výkonovou spotřebu v dalších letech. 

Přidaná hodnota se urči jednoduchým rozdílem (výkon-výkonová spotřeba). Osobní 

náklady se oproti roku 2011 navýšily o počet nově vytvořených pracovních míst krát 

superhrubá mzda pro konkrétního pracovníka.Tedy 11 387 000 Kč +(34 000*12) 

Kč+(29 000*12*9) Kč=14 927 000 Kč. Tito noví pracovníci však budou zaměstnáni 

teprve od července 2013, tedy jen šest měsíců. Platí tedy  11 387 000 Kč +((34 000*6) 

Kč+(29 000*6*9) Kč=13 157 000 Kč. Odpisy jsou pak určeny podle odpisového plánu 

pro variantu, kdy by byl projekt financován s využitím dotací (viz příloha č. 2) Odhad 

provozního výsledku hospodaření pro následující roky jsem určil jako: přidaná hodnota 

- (osobní náklady + odpisy).  

                                                 

9
 Výkonová spotřeba je součet spotřeby materiálu a energií a spotřebovaných služeb. 
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3.2.2 Investiční náklady projektu 

Tabulka uvedená níže zobrazuje přehled investičních nákladů na projekt. 

3.2: Investiční náklady na projekt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka v Kč 

Rekonstrukce budovy 3 000 000 

Celkem způsobilé výdaje 3 000 000 

Celkem nezpůsobilé výdaje 420000 

Celkové náklady projektu 3 420 000 

 

 Nezpůsobilý výdaj, neboli neuznatelný výdaj je taková položka, která nesmí být 

hrazena z fondů EU. Rekonstrukce budovy je uznatelným nákladem, naopak daň 

z přidané hodnoty, která je v tomto případě snížená 14% je výdaj, který nemůže být 

hrazen dotací. Celkové náklady na projekt (po sečtení způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů) jsou 3 420 000 Kč. 

 

3.2.3 Finanční ukazatele s využitím dotace 

3.3: Investiční, provozní a finanční CF s využitím dotace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Provozní výsledek 
hospodaření 0 -228,4 488 1115,6 1144,606 1174,365 1204,899 
Odpisy (daňové) 0 16,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 
Provozní Cash flow 0 -211,6 528,8 1156,4 1185,406 1215,165 1245,699 
Nabytí DHM -3420 0 0 0 0 0 0 
Investiční CF -3420 0 0 0 0 0 0 
Finanční CF 1620 0 0 0 0 0 0 
∑CF -1620 -211,6 528,8 1156,4 1185,406 1215,165 1245,699 
Diskontované CF -1620 -211,6 421,5561 823,1027 753,3467 689,5175 631,1098 
                
                
                
Ukazatel (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Provozní výsledek 
hospodaření 1236,226 1268,368 1301,346 1335,181 1369,895 1405,513 1442,056 
Odpisy 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 
Provozní Cash flow 1277,026 1309,168 1342,146 1375,981 1410,695 1446,313 1482,856 
Nabytí DHM 0 0 0 0 0 0 0 
Investiční CF 0 0 0 0 0 0 0 
Finanční CF 0 0 0 0 0 0 0 
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∑CF 1277,026 1309,168 1342,146 1375,981 1410,695 1446,313 1482,856 
Diskontované CF 577,6618 528,751 483,9912 443,0289 405,5412 371,2324 339,8323 
                
                
                
Ukazatel (v tis. Kč) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Provozní výsledek 
hospodaření 1479,549 1518,018 1557,486 1597,981 1639,528 1682,156 1725,892 
Odpisy 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 
Provozní Cash flow 1520,349 1558,818 1598,286 1638,781 1680,328 1722,956 1766,692 
Nabytí DHM 0 0 0 0 0 0 0 
Investiční CF 0 0 0 0 0 0 0 
Finanční CF 0 0 0 0 0 0 0 
∑CF 1520,349 1558,818 1598,286 1638,781 1680,328 1722,956 1766,692 
Diskontované CF 311,0936 284,7902 260,7151 238,6791 218,5092 200,0469 183,1473 
 

 V roce 2012 se projekt teprve začíná realizovat, nepřináší tedy žádný zisk a 

vznikají náklady. V roce 2013 začíná výroba s předpokládanou životností 20 let. 

Položka "Provozní výsledek hospodaření" udává výnosnost samotného projektu v 

daném roce, nikoliv výnosnost celého podniku. Provozní výsledky hospodaření 

plynoucí z projektu v letech 2013-2015 jsem získal tak, že jsem od aktuálního roku 

projektu odečetl provozní výsledek hospodaření z roku 2011. Provozní výsledky 

hospodaření v dalších letech jsem získal tak, že jsem vždy násobil provozní výsledek 

hospodaření z předešlého roku koeficientem 1, 026. Jelikož průměrná míra inflace v 

letech 2000-2011 byla 2,6 %, počítám s touto mírou inflace i do budoucna. Daňovými 

odpisy se v tomto případě rozumí odpisy zrekonstruované budovy, odpisový plán je 

uveden v příloze (viz příloha č. 2). 

 Provozní cash flow je součet provozního výsledku hospodaření a odpisů. ∑CF je 

součtem provozního a finančního cash flow. Diskontovaný cash flow je pak vypočítán 

jako ∑CF diskontováno o podnikovou diskontní míru. Diskontní míra, tedy požadovaná 

výnosnost vlastního kapitálu, byla stanovena na 12 % řídícím pracovníkem firmy na 

základě předešlých zkušeností s obdobnými projekty. 

 K určení toho, zda je projekt pro firmu přijatelný, jsem použil metodu čisté 

současné hodnoty NPV, která se jeví jako vhodné kritérium vzhledem k tomu, že 

zahrnuje celou dobu životnosti projektu. Výpočet NPV je následující: 
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= 6 334 053 Kč 

kde: 

DCF je diskontovaný cash flow v daném roce 

∑ DCF je součet diskontovaných cash flow v průběhu celé životní fáze projektu 

 Vzhledem k tomu, že je NPV>0, je investice přijatelná. Navíc zvyšuje tržní 

hodnotu podniku o 6 334 053 Kč. 

 Další ukazatel, který jsem zvolil pro posouzení projektu, je index rentability PI. 

Tento index vyjadřuje současnou hodnotu budoucích peněžních příjmů, připadajících na 

investiční jednotku. Projekt je přijatelný, pokud je PI>1. 

PI=
      
 

  
=
       

       
      

kde: 

∑ DCF je součet diskontovaných cash flow v letech 2013-2032 

IN je investiční náklad firmy do projektu 

 PI udává, že na jednu investovanou korunu projekt přináší 4,91 Kč budoucích 

příjmů přepočtených na současnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že byla splněna 

podmínka PI>1 a dokonce byla tato podmínka několikanásobně převýšena, měla by se 

firma rozhodnout pro realizaci takového projektu. 

 Poslední ukazatel, který jsem zvolil pro zhodnocení projektu, je doba návratnosti 

investice DN. 

DN=
  

      
 
  

=
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kde: 

IN je investiční náklad firmy do projektu 

čitatel vyjadřuje průměrnou ziskovost projektu v roce 

 Z výpočtu DN plyne, že kapitálové výdaje na projekt s využitím dotací z EU se 

vrátí asi za 4 roky a jeden měsíc. 

Finanční ukazatele bez využití dotace 

 Je potřeba počítat i s variantou, že by firma nezískala dotaze z fondů EU. Jelikož 

projekt je nutné zrealizovat, je potřeba mít záložní plán, který stanoví, jak daný projekt 

financovat. Poměr vlastního financování a financování z cizích zdrojů bude zachován. 

Firma tedy bude žádat o úvěr ve výši 1 800 000 Kč. 

 Přehled, který zachycuje, jakým způsobem by byl projekt financován bez dotací, 

je následující: 

3.4: Investiční náklady projektu bez dotace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady Částka v Kč 

Celkové náklady projektu 3 420 000 

Financování projektu z vlastních zdrojů 1 620 000 

Financování projektu z cizích zdrojů 1 800 000 

 

 Jako instituci, která poskytne úvěr, jsem vybral Československou obchodní 

banku ČSOB (www.csob.cz, 2012). Jde o účelový úvěr na financování budov a 

pozemků se splatností až 15 let a s maximální výši úvěru na částku 8 mil. Kč. 

Popis úvěru 

Název produktu:  ČSOB Malý úvěr pro podnikatele 

Výše půjčky:   1 800 000 Kč 

Úroková sazba:  4,4% 
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Doba splatnosti:  5 let 

Počet splátek za rok:  12 

Datum první splátky:  leden 2014 

Anuita:   33 475 Kč 

Splátkový kalendář úvěru je uveden v příloze. 

 Stejně, jako jsem sestavil odhadovaný peněžní tok pro financování s poskytnutí 

dotace, sestavil jsem i přehled peněžních toků při financování pomocí úvěru. Jelikož 

úrok z úvěru je daňově uznatelnou položkou a snižuje základ daně, zahrnul jsem ho do 

nového CF. Úbytek dlouhodobých závazků znamená postupné splácení úvěru, přírůstek 

naopak znamená jednorázové získání úvěru. Odpisy se řídí podle plánu, který je uveden 

v příloze (viz příloha č. 0). 

3.5: Investiční, provozní a finanční CF bez využití dotace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Odpisy 0 42 102 102 102 102 102 

Úroky 0 0 73 58 42 26 9 
Provozní výsledek 
hospodaření 0 -228,4 488 1115,6 

1144,6
06 

1174,3
65 

1204,8
99 

Daň 0 0 68,32 
156,18

4 
160,24

48 
164,41

11 
168,68

58 

VH po zdanění 0 -228,4 419,68 
959,41

6 
984,36

08 
1009,9

54 
1036,2

13 

Provozní CF 0 -186,4 521,68 
1061,4

16 
1086,3

61 
1111,9

54 
1138,2

13 

Nabytí DHM -3420 0 0 0 0 0 0 

Investiční CF -3420 0 0 0 0 0 0 
Přírustek dlouhodobých 
závazků 1800 0 0 0 0 0 0 
Úbytek dlouhodobých 
závazků 0 0 329 344 359 375 392 

Finanční CF 1800 0 -329 -344 -359 -375 -392 

∑CF -1620 -186,4 192,68 
717,41

6 
727,36

08 
736,95

42 
746,21

3 

Diskontované CF -1620 

-
166,42

9 
153,60

33 
510,64

25 
462,25

09 
418,16

76 
378,05

47 

                

                

Ukazatel (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Odpisy 102 102 102 102 102 102 102 

Úroky 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek 
hospodaření 

1236,2
26 

1268,3
68 

1301,3
46 

1335,1
81 

1369,8
95 

1405,5
13 

1442,0
56 

Daň 
173,07

17 
177,57

15 
182,18

84 
186,92

53 
191,78

53 
196,77

18 
201,88

78 

VH po zdanění 
1063,1

55 
1090,7

97 
1119,1

57 
1148,2

55 
1178,1

1 
1208,7

41 
1240,1

68 

Provozní CF 
1165,1

55 
1192,7

97 
1221,1

57 
1250,2

55 
1280,1

1 
1310,7

41 
1342,1

68 

Nabytí DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Investiční CF 0 0 0 0 0 0 0 
Přírustek dlouhodobýc 
závazků 0 0 0 0 0 0 0 
Úbytek dlouhodobých 
závazků 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční CF 0 0 0 0 0 0 0 

∑CF 
1165,1

55 
1192,7

97 
1221,1

57 
1250,2

55 
1280,1

1 
1310,7

41 
1342,1

68 

Diskontované CF 
527,05

67 
481,75

05 
440,36

16 
402,54

88 
368,00

1 
336,43

45 
307,59

03 

                

                

Ukazatel (v tis. Kč) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Odpisy 102 102 102 102 102 102 102 

Úroky 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek 
hospodaření 

1479,5
49 

1518,0
18 

1557,4
86 

1597,9
81 

1639,5
28 

1682,1
56 

1725,8
92 

Daň 
207,13

69 
212,52

25 
218,04

81 
223,71

73 
229,53

4 
235,50

18 
241,62

49 

VH po zdanění 
1272,4

12 
1305,4

95 
1339,4

38 
1374,2

63 
1409,9

94 
1446,6

54 
1484,2

67 

Provozní CF 
1374,4

12 
1407,4

95 
1441,4

38 
1476,2

63 
1511,9

94 
1548,6

54 
1586,2

67 

Nabytí DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Investiční CF 0 0 0 0 0 0 0 
Přírustek dlouhodobýc 
závazků 0 0 0 0 0 0 0 
Úbytek dlouhodobých 
závazků 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční CF 0 0 0 0 0 0 0 

∑CF 
1374,4

12 
1407,4

95 
1441,4

38 
1476,2

63 
1511,9

94 
1548,6

54 
1586,2

67 

Diskontované CF 
281,23

2 
257,14

41 
235,12

98 
215,00

94 
196,61

91 
179,80

92 
164,44

32 
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 Odpisy byly stanoveny podle odpisového plánu uvedeného v příloze (viz příloha 

č. 0), úrok byl stanoven podle splátkového kalendáře úvěru, který je uveden v příloze 

(viz příloha č. 3) 

 Abych zjistil efektivnost projektu, použil jsem stejné ukazatele jako v předchozí 

podkapitole. 

Výpočet čisté současné hodnoty NPV: 

NPV=                   
  

 Vzhledem k tomu, že výsledek dosahuje kladné hodnoty, je i tato varianta 

financování projektu výhodná. Vidíme však, že financování bez dotací zvyšuje budoucí 

hodnotu podniku méně. 

Výpočet indexu rentability PI: 

PI=
      
 

  
=
       

       
     

PI>1, projekt je tedy opět přijatelný. V porovnání s financováním pomocí dotace je 

ovšem méně výhodný. 

Výpočet doby návratnosti DN: 

DN=
  

      
 
  

=
       
       

  

        let 

 Návratnost projektu je za asi 11 let a dva měsíce, což je kratší doba, než jaká je 

životnost projektu. Na druhou stranu je doba návratnosti této délky považována za příliš 

dlouhou. 
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Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo vypracování návrhu pro využití volných výrobních 

kapacit ve firmě PBK ZK s.r.o.  Na základě zpracovaných analýz, které se týkaly 

vnitřního fungování firmy, vnějších faktorů ovlivňujících činnost firmy, finanční 

analýzy současného stavu firemních financí a analýzy potenciálu pro rozvoj firmy, byl 

vypracován projekt pro rozvoj firmy. 

 V rámci těchto analýz byla zjištěna konkurenční výhoda zejména v oblasti 

výroby výkovků, kde většina konkurenčních firem není schopna vyrábět výkovky o 

hmotnostech nad 100 kg. Firma PBK ZK s.r.o. již v dnešní době vyrábí výkovky až do 

hmotnosti 170 kg a s dalším rozvojem firmy by se mohla zaměřit na tuto výhodu a dále 

ji rozvinout. Z analýzy rovněž vyplynulo, že slábne vliv dodavatelů, jelikož na trh 

vstoupila řada nových dodavatelů, kteří nabízí levnější alternativu k těm stávajícím. S 

růstem výroby, který by zákonitě vedl k většímu odběru materiálu, by rostla schopnost 

firmy vyjednat nižší ceny.  

 Pro zrealizování projektu byly posouzeny dvě možné varianty financování. První 

variantou je získání dotace z fondů EU, které by pokryly až 60 % nákladů na projekt. 

Dotace by byla čerpána z operačního programu Podnikání a inovace, jehož součástí je 

15 programů podpory, kterými se plní specifické cíle. Na tento projekt by byl vybrán 

program podpory Nemovitosti. Pro udělení dotace firma musí splňovat určitá kritéria. 

Nejdůležitějšími kritérii jsou taková, že hala po rekonstrukci musí mít minimálně 500 

m² podlahové plochy, před rekonstrukcí je daný objekt zanedbaný a k další činnosti 

firmy je ho možné využít pouze za podmínky realizace projektu a výdaje na 

rekonstrukci musí být vyšší, než jaká je aktuální tržní cena objektu. Ukázalo se, že 

všechna tato kritéria splněna jsou a proto má firma nárok o dotaci žádat. 

 Druhou variantou financování je kombinací nerozděleného zisku minulých let a 

bankovního úvěru ve stejné výši, jakou by pokryla dotace. 

 Bylo zjištěno, že obě varianty financování by byly rentabilní a tudíž by měl být 

projekt zrealizován i v případě, kdyby firma dotace nezískala. S dotací by byla 

návratnost investice do projektu za asi 4 roky a 1 měsíc, v případě bez dotace asi za 11 
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let a 2 měsíce. Jelikož výroba, která se spustí po zrealizování projektu, bude trvat 

dalších 20 let, jsou výhodné obě varianty financování, i když varianta s dotací se splatí 

dříve a pro podnik tak představuje menší budoucí riziko. 

 Vypracováním bakalářské práce a jejích dílčích částí bylo dosaženo hlavního 

cíle práce. Pokud bude projekt firmou realizován, dojde k rozšíření výrobních kapacit. 

Navržený rozvoj firmy zároveň splňuje podmínky pro udělení dotace ze strukturálních 

fondů EU a tím se stává jeho realizace pro firmu reálnější a atraktivnější, což vede i k 

minimalizaci podnikatelského rizika. 
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Přílohy 

1. Příloha  

Odpisový plán rekonstrukce budovy bez využití dotací 

Pořizovací cena:   3 000 000 Kč 

Odpisová skupina:   5 

Doba odepisování:   30 let 

Odpisová sazba pro první rok: 1,4 % 

Odpisová sazba pro další roky: 3,4 % 

Příloha 1: Odpisový plán rekonstrukce budovy bez využití dotací 

Rok Odpis v Kč Oprávky v Kč Zůstatková cena v Kč 
1 42000 42000 2958000 
2 102000 144000 2856000 
3 102000 246000 2754000 
4 102000 348000 2652000 
5 102000 450000 2550000 
6 102000 552000 2448000 
7 102000 654000 2346000 
8 102000 756000 2244000 
9 102000 858000 2142000 

10 102000 960000 2040000 
11 102000 1062000 1938000 
12 102000 1164000 1836000 
13 102000 1266000 1734000 
14 102000 1368000 1632000 
15 102000 1470000 1530000 
16 102000 1572000 1428000 
17 102000 1674000 1326000 
18 102000 1776000 1224000 
19 102000 1878000 1122000 
20 102000 1980000 1020000 
21 102000 2082000 918000 
22 102000 2184000 816000 
23 102000 2286000 714000 
24 102000 2388000 612000 
25 102000 2490000 510000 
26 102000 2592000 408000 
27 102000 2694000 306000 
28 102000 2796000 204000 
29 102000 2898000 102000 
30 102000 3000000 0 
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2. Příloha 

Odpisový plán rekonstrukce budovy s využitím dotací 
Pořizovací cena:   3 000 000 Kč 

Odpisovaná cena:   1 200 000 Kč 

Odpisová skupina:   5 

Doba odepisování:   30 let 

Odpisová sazba pro první rok: 1,4 % 

Odpisová sazba pro další roky: 3,4 % 

Příloha 2: Odpisový plán rekonstrukce s využitím dotací 

Rok Odpis v Kč Oprávky v Kč Zůstatková cena v Kč 
1 16800 16800 1183200 
2 40800 57600 1142400 
3 40800 98400 1101600 
4 40800 139200 1060800 
5 40800 180000 1020000 
6 40800 220800 979200 
7 40800 261600 938400 
8 40800 302400 897600 
9 40800 343200 856800 

10 40800 384000 816000 
11 40800 424800 775200 
12 40800 465600 734400 
13 40800 506400 693600 
14 40800 547200 652800 
15 40800 588000 612000 
16 40800 628800 571200 
17 40800 669600 530400 
18 40800 710400 489600 
19 40800 751200 448800 
20 40800 792000 408000 
21 40800 832800 367200 
22 40800 873600 326400 
23 40800 914400 285600 
24 40800 955200 244800 
25 40800 996000 204000 
26 40800 1036800 163200 
27 40800 1077600 122400 
28 40800 1118400 81600 
29 40800 1159200 40800 
30 40800 1200000 0 
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3. Příloha 

Splátkový kalendář úvěru 

Příloha 3: Splátkový kalendář úvěru 

rok měsíc anuita úrok úmor 
dlužná 
částka 

  0       1 800 000 Kč 

2014 1 33 475 Kč 6 600 Kč 26 875 Kč 1 773 125 Kč 

  2 33 475 Kč 6 501 Kč 26 974 Kč 1 746 151 Kč 

  3 33 475 Kč 6 403 Kč 27 072 Kč 1 719 079 Kč 

  4 33 475 Kč 6 303 Kč 27 172 Kč 1 691 907 Kč 

  5 33 475 Kč 6 204 Kč 27 271 Kč 1 664 636 Kč 

  6 33 475 Kč 6 104 Kč 27 371 Kč 1 637 265 Kč 

  7 33 475 Kč 6 003 Kč 27 472 Kč 1 609 793 Kč 

  8 33 475 Kč 5 903 Kč 27 572 Kč 1 582 221 Kč 

  9 33 475 Kč 5 801 Kč 27 674 Kč 1 554 547 Kč 

  10 33 475 Kč 5 700 Kč 27 775 Kč 1 526 772 Kč 

  11 33 475 Kč 5 598 Kč 27 877 Kč 1 498 895 Kč 

  12 33 475 Kč 5 496 Kč 27 979 Kč 1 470 916 Kč 

2015 1 33 475 Kč 5 393 Kč 28 082 Kč 1 442 834 Kč 

  2 33 475 Kč 5 290 Kč 28 185 Kč 1 414 650 Kč 

  3 33 475 Kč 5 187 Kč 28 288 Kč 1 386 362 Kč 

  4 33 475 Kč 5 083 Kč 28 392 Kč 1 357 970 Kč 

  5 33 475 Kč 4 979 Kč 28 496 Kč 1 329 474 Kč 

  6 33 475 Kč 4 875 Kč 28 600 Kč 1 300 874 Kč 

  7 33 475 Kč 4 770 Kč 28 705 Kč 1 272 169 Kč 

  8 33 475 Kč 4 665 Kč 28 810 Kč 1 243 359 Kč 

  9 33 475 Kč 4 559 Kč 28 916 Kč 1 214 443 Kč 

  10 33 475 Kč 4 453 Kč 29 022 Kč 1 185 421 Kč 

  11 33 475 Kč 4 347 Kč 29 128 Kč 1 156 292 Kč 

  12 33 475 Kč 4 240 Kč 29 235 Kč 1 127 057 Kč 

2016 1 33 475 Kč 4 133 Kč 29 342 Kč 1 097 714 Kč 

  2 33 475 Kč 4 025 Kč 29 450 Kč 1 068 264 Kč 

  3 33 475 Kč 3 917 Kč 29 558 Kč 1 038 706 Kč 

  4 33 475 Kč 3 809 Kč 29 666 Kč 1 009 040 Kč 

  5 33 475 Kč 3 700 Kč 29 775 Kč 979 265 Kč 

  6 33 475 Kč 3 591 Kč 29 884 Kč 949 380 Kč 

  7 33 475 Kč 3 481 Kč 29 994 Kč 919 386 Kč 

  8 33 475 Kč 3 371 Kč 30 104 Kč 889 283 Kč 

  9 33 475 Kč 3 261 Kč 30 214 Kč 859 068 Kč 

  10 33 475 Kč 3 150 Kč 30 325 Kč 828 743 Kč 
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  11 33 475 Kč 3 039 Kč 30 436 Kč 798 307 Kč 

  12 33 475 Kč 2 927 Kč 30 548 Kč 767 759 Kč 

2017 1 33 475 Kč 2 815 Kč 30 660 Kč 737 099 Kč 

  2 33 475 Kč 2 703 Kč 30 772 Kč 706 327 Kč 

  3 33 475 Kč 2 590 Kč 30 885 Kč 675 442 Kč 

  4 33 475 Kč 2 477 Kč 30 998 Kč 644 443 Kč 

  5 33 475 Kč 2 363 Kč 31 112 Kč 613 331 Kč 

  6 33 475 Kč 2 249 Kč 31 226 Kč 582 105 Kč 

  7 33 475 Kč 2 134 Kč 31 341 Kč 550 765 Kč 

  8 33 475 Kč 2 019 Kč 31 456 Kč 519 309 Kč 

  9 33 475 Kč 1 904 Kč 31 571 Kč 487 738 Kč 

  10 33 475 Kč 1 788 Kč 31 687 Kč 456 052 Kč 

  11 33 475 Kč 1 672 Kč 31 803 Kč 424 249 Kč 

  12 33 475 Kč 1 556 Kč 31 919 Kč 392 329 Kč 

2018 1 33 475 Kč 1 439 Kč 32 036 Kč 360 293 Kč 

  2 33 475 Kč 1 321 Kč 32 154 Kč 328 139 Kč 

  3 33 475 Kč 1 203 Kč 32 272 Kč 295 867 Kč 

  4 33 475 Kč 1 085 Kč 32 390 Kč 263 477 Kč 

  5 33 475 Kč 966 Kč 32 509 Kč 230 968 Kč 

  6 33 475 Kč 847 Kč 32 628 Kč 198 340 Kč 

  7 33 475 Kč 727 Kč 32 748 Kč 165 592 Kč 

  8 33 475 Kč 607 Kč 32 868 Kč 132 724 Kč 

  9 33 475 Kč 487 Kč 32 988 Kč 99 736 Kč 

  10 33 475 Kč 366 Kč 33 109 Kč 66 627 Kč 

  11 33 475 Kč 244 Kč 33 231 Kč 33 396 Kč 

  12 33 475 Kč 122 Kč 33 353 Kč 0 Kč 

součet   2 008 500 Kč 208 500 Kč 1 800 000 Kč   
 

Roční součty       

Rok úrok úmor dlužný zůstatek 
2014 72 616 Kč 329 084 Kč 1 470 916 Kč 
2015 57 841 Kč 343 859 Kč 1 127 057 Kč 
2016 42 402 Kč 359 298 Kč 767 759 Kč 
2017 26 270 Kč 375 430 Kč 392 329 Kč 

2018 9 414 Kč 392 286 Kč 0 Kč 

 

 

 

  



72 

 

4. Příloha 

Výkaz zisku a ztrát 2011 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztrát 
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