






Abstrakt

Má diplomová práce se zabývá problematikou z ízení odlou ené dílny. Cílem práce je

zpracovat zmín ný zám r z hlediska teorie i praxe. Zvláštní pozornost je v nována

podrobné analýze prost edí a trhu, ve kterém má zakládaná dílna p sobit. Pohled praxe

na problematiku zastupuje zpracování podnikatelského plánu, který je základním

dokumentem každého nového projektu.
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Abstract

My master´s thesis deals with the question of creating a new separate workshop. The

objective of the work is to formulate out the mentioned establishment of the workshop

in the light of theory and practice. Special attention is devoted to detailed analysis of

surroundings and market, where the company would operate. A view of the workshop's

function is presented by working up of business plan which is the basic document for

any new project.
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Úvod

Úvod

Na po átku každého podnikání je n jaká myšlenka nebo nápad. Avšak p edstavy

o jejich realizace se ovšem, a  už ve v tší i menší mí e, odchylují od skute nosti, která

panuje na trhu. Je tém  nemožné již na po átku odhadnout veškeré p íležitosti a úskalí,

která mohou daný projekt ovlivnit na cest  za úsp chem. Vezmeme-li v úvahu riziko,

jemuž se takto vystavujeme, je žádoucí mezi po áte ní myšlenku a její realizaci vložit

mezistupe , kterým kvantifikujeme a pokud možno i kvalifikujeme známé i neznámé

skute nosti, jež nás mohou na této cest  potkat. Tímto mezistupn m je myšlen

podnikatelský zám r.

Podnikatelský zám r umož uje konfrontovat své plány s realitou – a pokud se

liší, identifikovat jak a pro . Pomáhá plánovat výdaje i p íjmy, a tedy i prezentovat

stabilitu firmy a tím získat lepší podmínky od dodavatel i leasingových spole ností.

V dob  vzestupu podnikatelský plán ukáže, kdy za ne zvýšený prodej vyžadovat

zvýšený provozní kapitál. Naopak v dobách kritických podnikatelský plán ukáže, kdy je

pot eba zm nit o ekávání budoucích zisk  a p ípadn  i zm nit systém ízení, aby se

firma nevystavovala riziku v p ípad  nedostání obchodním závazk m. Zpracování

podnikatelského zám ru, mimo jiné, donutí management firmy uvažovat o podniku a

jeho plánech strategicky v dlouhém období a oprostit se tak od mnoha každodenních

problém  spojených s operativním ízením.

Podnikatelský zám r definuje:

1. eho chceme dosáhnout,

2. jakým postupem toho chceme dosáhnout,

3. co pot ebujeme k tomu, abychom toho dosáhli,

4. jaká je kvalita, reálnost a životaschopnost zám ru.
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Vymezení problému

Problémem, vedoucím k vypracování této práce, je nedostate ná znalost trhu a

odv tví, ve kterém je nová firma umíst na, což mi neumož uje provést objektivní

posouzení, zda je myšlenka relevantní a zda je projekt jako takový investi  návratný.

Cíl práce

Cílem p edkládané diplomové práce je sestavení a vyhodnocení podnikatelského

zám ru pro projekt nové zahradní firmy pomocí shromážd ní teoretických poznatk ,

jejich aplikací a sestavením podnikatelského plánu. Díl í cíle zahrnují vypracování

následujících ástí: marketingový pr zkum, strategickou analýzu, analýza

marketingových p íležitostí a hrozeb, SWOT analýzu, stanovení rizik, analýzu

marketingového prost edí, analýzu odv tví, formulace strategických i opera ních cíl

firmy, formulace marketingové strategie, výrobního a finan ního plán.
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1 Teoretická východiska práce

1.1 Podnikatelský zám r

Podnikatelský zám r konkretizuje podnikatelský plán a je d ležitým dokumentem jak

i zakládání podniku, jeho novém sm ru rozvoje, tak i v p ípadech, kdy se jedná o

kapitálové posílení podniku. Aby podnikatelský plán spl oval sv j ú el, m l by tedy

obsahovat informace o dosavadním vývoji podniku, o jeho cílech, plánovaných

aktivitách a jejich ú inku na vývoj základních ukazatel  charakterizujících výkonnost

podniku, o p edpokládané pot eb  kapitálu, p edpokládaném vývoji trhu, o úrovni

vzd lání a zkušenostech manažer  podniku. Podnikatelský zám r se m ní podle

podmínek, ve kterých se momentáln  podnik nachází. V rámci kontrolní funkce

podnikatelského plánu se využívá srovnávání, analýza a sou asn  i zhodnocení

minulého i o ekávaného vývoje. [1]

Na podnikatelský zám r by m lo navazovat ízení podniku managementem. Zárove  by

lo spl ovat dv  základní funkce. Interní, která vyplývá z chápání podnikatelského

plánu braného jako nezbytný dokument pro ízení podniku, jako plánovací nástroj pro

stanovení a koordinaci jednotlivých aktivit. Slouží tedy výhradn  pro vnit ní pot eby

podniku. Jde o to, že podnikové innosti jako vývoj, výroba, odbyt, financování a jiné

specializované innosti se skloubí do komplexního podnikatelského plánu.

Podnikatelský plán pak m že sloužit nejen jako nástroj plánování, ale i jako nástroj

kontroly. Srovnávání plánu a skute nosti je pak základním ukazatelem pro zjišt ní, zda

byly plánované cíle dosaženy nebo došlo k n jakým odchylkám.
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Externí funkce podnikatelského plánu pak spo ívá v jeho využití pro mimopodnikové

ely, to znamená p edevším pro komunikaci s vn jším okolím podniku. Ta by m la

edevším p esv it potencionální investory i v itele o výhodnosti a návratnosti

daného podnikání, na jehož financování by se podíleli. Za poskytovatele kapitálu se

obecn  považují banky, investi ní spole nosti, státní instituce, ale i soukromé osoby.

Informace, které budou potencionální zájemci požadovat, se týkají p edevším odhadu

ekávaného úsp chu (ziskovost a návratnost) a s ním spojených rizik. [1]

“ Konkrétním východiskem podnikatelského plánu je p edstava o mase zisku nebo mí e

zhodnocení vložených prost edk . Soub žn  s p edstavou o zhodnocení finan ních

prost edk  vychází plán z pr zkumu trhu, tj. z analýzy trhu, znalosti zákazníka a jeho

pot eb.” 1

Podnikatelský zám r projektu, resp. skupiny projekt , které hodlá firma realizovat, by

l odrážet základní informa ní vstupy pro zpracování, jako jsou výsledky technicko-

ekonomických studií projekt , investi ní program firmy a její finan ní plán. Tento

zám r slouží zpravidla dv ma ú el m, kterým je jednak vnit ní dokument, který slouží

jako základ vlastního ízení firmy, jednak, což má v dnešní dob  zna ný význam,

externí uplatn ní podnikatelského zám ru v p ípad , že firma hodlá financovat realizaci

projektu s využitím cizího kapitálu, p ípadn  se uchází o n který druh nenávratné

podpory. V tomto p ípad  je úkolem podnikatelského zám ru p esv it poskytovatele

kapitálu o ekonomické návratnosti a životaschopnosti projektu, na jehož financování se

tento kapitál použije (nap . banka, anebo jakýkoli jiný poskytovatel kapitálu, totiž

pe liv  zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska výnosnosti vložených prost edk ,

jejich návratnosti i existujícího podnikatelského rizika). Získání pot ebného kapitálu

proto m žeme nemalou m rou podpo it kvalitn  zpracovaným podnikatelským

zám rem.

1 Miloslav Synek, Nauka o podniku, kapitola 2, strana 32
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1.2 Investi ní rozhodování

Je velmi d ležité z finan ního hlediska, jelikož investi ní plánování je jedním

z nejd ležit jších rozhodnutí, která mohou firmu ovlivnit na dlouhou dobu, protože

rozhoduje o zamítnutí i p ijetí veškerých investi ních projekt . Logicky se dá odvodit,

že ím v tší projekt, tím v tší potencionální riziko pro firmu a tím složit jší

rozhodování. Jejich úsp šnost totiž m že na jednu stranu pozitivn  ovlivnit prosperitu

firmy, na stranu druhou však m že znamenat i existen ní hrozbu. [1]

líme je dle: [1]

a) Vztahu k rozvoji podniku

- Rozvojové – jedná se v tšinou o rozší ení služeb, rozší ení výroby, vstupu na nové

trhy, zvýšení produkce apod. Projeví se obvykle na r stu tržeb.

- Obnovy – zpravidla jde o vým nu starého výrobního za ízení za nové, a  už

z d vodu nefunk nosti, i morálního opot ebení.

- Mandatorní - reakce na zm nu legislativy, v tšinou ekologických norem a zákon ,

kdy firma musí u init ur itá opat ení, k jejich spln ní.

b) cné nápln

- Zavedení nových výrobk , resp. technologií – zavedení takových výrobk  a

technologií, které jsou sice pro firmu nové, ale na trhu již existují.

- Výzkum a vývoj nových výrobk  a technologií – vývoj a zavedení zcela nových

výrobk  a technologií

c) Formy realizace

- Investi ní výstavby – projekty orientované na rozší ení výrobní kapacity, založené

na nových technologiích, nebo na rozší ení podniku. A to bu  p ímo v existujícím

podniku, nebo tzv. na „zelené louce“.

- Akvizice – jedná se o nákup jiné firmy s vhodnou inností podnikání, která

dopl uje, i rozši uje stávající firmu.
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d) Charakter  pen žních tok

- Se standardními pen žními toky – projekty, které mají v po áte ních letech

existence záporné CF a ke konci jej mají kladné (--++++)

- S nestandardními pen žními toky – projekty mající více zm n v znaménkách CF

jednotlivých let. P inou mohou být nap íklad vysoké náklady na konci výroby na

ekologickou likvidaci výroby. (--++++-)

edinvesti ní fáze projektu [1]

lení se zpravidla do t í etap, které tvo í:

- identifikace podnikatelských p íležitostí,

- výb r a p íprava projektu,

- hodnocení projektu a doporu ení k jeho realizaci i zamítnutí.
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1.3 Metodika

1.3.1 Marketingová strategie

„Základním cílem každého projektu je bu  využití ur itých disponibilních zdroj , nebo

uspokojení existující i potenciální poptávky.“ 2

V každém p ípad  zásadním p edpokladem pro správné rozhodování je znalost trhu. Té

žeme docílit pomocí marketingového pr zkumu, marketingový mix a analýzy trhu.

Marketingový pr zkum

„Pokud mluvíme o pr zkumu trhu, máme na mysli proces sb ru, zaznamenávání, t íd ní

a analyzování údaj  o zákaznících a ostatních faktorech, které ovliv ují poptávku na

trhu.“ 3

Rozsah a specifikace pr zkumu trhu závisí na oboru podnikání a pot ebách dané firmy.

Nicmén  m žeme definovat hlavní body pr zkumu, které jsou spole né pro všechny

obory. Jsou to následující otázky: [3]

1) Kde hledat sv j trh?

Zam ení se na ur itý trh je výchozím bodem všech podnikatelských úvah. astou

chybou zde však bývá p íliš obsáhlý popis trhu, kdy je spíše nutná jeho úzká specifikace

(zam ení na oblast trhu).

2)      Jak velký je náš trh?

Zodpov zení této otázky je d ležité pro odhadnutí velikosti odbytu. Také je d ležité

prozkoumat, jaký trend je v oboru a jestli se trh s dobou spíše rozši uje nebo zmenšuje.

3) Kdo jsou naši konkurenti?

Je t eba konkurenci dob e poznat, zjistit její silné a slabé stránky, a to ve všech

oblastech podnikání.

2 FOTR, J. Podnikatelský plán a investi ní rozhodování, str. 34.

3 KE KOVSKÝ, M., VYKYP L, O. Strategické ízení: teorie pro praxi, str. 41.
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4) Jak odlišit sv j podnik od konkurence?

Naše jedine nost, a to v jakémkoli sm ru, by m la oslovovat zákazníka.

5) Kolik si ú tovat?

Velkým problémem v této oblasti m že být p íliš nízká cena zpo átku podnikání, nebo

zvyšování ceny je vždy obtížné. V zodpov zení si této otázky nám m že pomoci

poptávková k ivka, p emž z etel bychom m li brát i na pružnost i nepružnost

poptávky.

6) Jak má vypadat reklama, a ve kterém médiu ji zve ejnit?

Nejd ležit jší je v t co, komu a kdy íci.

První musí být vždy definice zákazníkových pot eb, nebo  zákazník si nekupuje

výrobek i službu, ale uspokojuje své pot eby. Podnikatel, aby byl úsp šný, si musí

uv domit, že musí mít zákazníky ješt  p ed zahájením své innosti. Je také d ležité mít

dostate  širokou základnu zákazník . Malý po et zákazník  totiž vede ke zna né

závislosti a tím i ke zna nému riziku pro za ínající podniky. Pro pr zkum i pozd jší

úsp šné podnikání je dobré si zákazníky segmentovat do skupin a tyto jednotlivé

skupiny si pojmenovat.

Po po áte ním provedení pr zkumu trhu se tato innost stává sou ástí b žného života

podniku. Vždy m žeme použít dva základní druhy pr zkumu. Jednak se jedná o tzv.

pr zkum od stolu, kdy se jedná o studium dostupných materiál  (druhotných

informací). Tento typ pr zkumu je vhodný ke kvantifikaci rozsahu sektor  trhu, pro

zkoumání demografických údaj i trend  v ekonomice. Druhým možným zp sobem je

pr zkum v terénu. Zde se jedná o sb r specifických informací. Rozlišujeme také r zné

druhy tohoto pr zkumu, p emž pro všechny z nich je nutné mít vypracované otázky

na základ  p edem stanoveného cíle pr zkumu. [5]
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„Nej ast ji se marketingový výzkum týká trhu. Jedná se až o 90 % všech výzkum ,

emž základními oblastmi výzkumu trhu jsou:

výzkum ú astník  trhu,

výzkum velikosti trhu,

segmenta ní výzkum,

výzkum pot eb,

výzkum vnímání,

výzkum nástroj  marketingového mixu." [5]

1.4 Analýza trhu

Jak už bylo uvedeno výše, podnikatelské prost edí má schopnost ovliv ovat r znými

faktory, jejich p sobení m že na jedné stran  vytvá et pomocí p íležitostí na trhu nové

podnikatelské možnosti, na stran  druhé však m že vytvo it hrozby, znamenající pro

firmu až existen ní nebezpe í. Z t chto d vod  je d ležité prost edí neustále

monitorovat a analyzovat, ímž se dá p ípadným zm nám ú inn  p edcházet. S lehkou

nadsázkou se dá íct, že okolí firmy a jeho zm ny mají na firmu v tší vliv než vnit ní

stav a pr zkumy potvrzují, že firma orientující se a p izp sobující se svému okolím jsou

úsp šn jší.

Analýza okolí je proces, pomocí n hož se monitoruje a analyzuje široké okolí firmy,

výsledky se následn  vyhodnocují, aby v kone né fázi bylo možno dané p íležitosti a

hrozby ur it.
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Schéma . 1.1: Schéma okolí podniku [6]

Následující rozbor bude strukturován dle tohoto schématu.

1.4.1 Obecné okolí

1.4.1.1 Socioekonomický sektor

V rámci tohoto sektoru je nejd ležit jší p sobení ekologických, klimatických,

ekonomických a sociálních faktor .

Ekologické a klimatické faktory

Tyto faktory jsou v této dob  „extrémních klimatických podmínek“ a vzr stajících

nárok  na ekologii pro firmy stále významn jší.

Klimatické podmínky ovliv ují firmy natolik, že jsou n kdy i nuceny diverzifikovat

výrobu, kdy nap íklad firma vyráb jící lyža ské pot eby konvertuje p i mírné zim  na

výrobu tenisových raket. Toto hledisko je t eba nepodce ovat, i když na n které firmy

sobí víc a na n které mí . Jsou známy i p ípady firem, které zam stnávají
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meteorology a podle jejich p edpov dí m ní nap íklad zásoby na sklad  (zimní – letní

pneumatiky apod.).

Ekologické faktory ovliv ují technologie podniku, který je neustále nucen m nit výrobu

v závislosti na ekologických normách a na ízeních. Naopak je možno tyto faktory

využít i jako p íležitost a to se výrobn  zam it na rostoucí pot ebu filtra ních jednotek,

isti ek, recykla ních za ízení, alternativních zdroj  energie.

Ekonomické faktory

Mezi tyto faktory pat í zejména stádium hospodá ského cyklu, politická situace,

hospodá ská politika státu, monetární a fiskální politika vlády, stav platební bilance,

deficit zahrani ního obchodu, zadluženost, inflace a situace na kapitálovém trhu.

sobení t chto faktor  na jednotlivé podniky je samoz ejm  rozdílné. Jeden podnik je

že vnímat jako p íležitost, druhý jako hrozbu, proto by každý jednotlivý podnik m l

vyhodnotit tyto aspekty, ur it jejich objektivní hodnotu a vliv na provoz a podle toho

zavést opat ení.

Sociální faktory

Pokud jde o tyto faktory, pat í sem mezi n  zejména klima ve spole nosti, hodnotové

stupnice a postoje lidí, životní styl a úrove , kvalifika ní struktura, zdravotní stav a

struktura obyvatelstva.

Tyto faktory ovliv ují výrazným zp sobem poptávku, ale i nabídku.

1.4.1.2 Technologický sektor

Tento sektor má nepopiratelný vliv na postavení firmy na trhu. V dnešní dob

neustálého vývoje nových technologií si firma nem že dovolit zaostávat nad

konkurencí. Pokud chce být konkurenceschopná, má na výb r dv  varianty. První

variantou je ekat na nové technologie a postupn  se jim p izp sobovat, což jí upírá mít

na trhu konkuren ní výhodu, nicmén  kladem je, že nemá velké náklady na výzkum.

Druhou možností je nové technologie vyvíjet, což m že firm  poskytnout dlouhodobý

technologický náskok p ed konkurencí v p ípad  úsp chu, ale samoz ejm  tím riskuje

nemalé finan ní ástky vynaložené na výzkum v p ípad  nezdaru.



20

Teoretická východiska práce

1.4.1.3 Vládní sektor

To, jak siln  m že vládní sektor ovliv ovat trh a potažmo i firmy, je patrno i

v sou asnosti. Jedná se nejen o všemožném zasahování státu do ekonomiky pomocí

zákon  a na ízení, ale i o už mén  patrné kvality pracovní síly, ve smyslu

zodpov dnosti  za  zdravotní  pé i,  školství  a  sociální  oblast.  Mimo  to  je  stát  velmi

významným spot ebitelem, zam stnavatelem i odb ratelem ve form  státních zakázek,

poptávek státních orgán , distribucí ve ejných statk . Dále se jedná o nezanedbatelnou

podporu malých firem a podporu exportu.

1.4.2 Oborové okolí

1.4.2.1 Sektor zákazník

Firmu by m lo na prvním míst  zajímat, kdo jsou její potencionální zákazníci a jaké

mají pot eby, co o ekávají a jak si p ípadn  získat další. Firma se musí zam it na tyto

faktory:

Identifikace kupujících

Rozlišujeme t i t ídy zákazník , z nichž u každé lze ur it rozdílné rysy, rozhodující p i

rozhodnutí co nakupovat.
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Schéma . 1.2: T ídy zákazník [3]

Spot ebitelé

dostupnost cena rozmanitost

pohodlí kvalita záruka

ka reputace

Velkoobchod,

maloobchod

ijetí spot ebiteli konkuren ní schopnosti výrobku

dostupnost obrat výrobku ší e

potencionální zisk dodavatelská závislost

Pr mysl a

instituce

náklady vs. ziskovost informace financování

provedení cena technické

zabezpe ení

servis normy

Demografické faktory

Tyto faktory jsou t i.

Zm ny v populaci, což je patrné i v posledních letech, kdy se p ední sv toví producenti

st hují do zemí t etího sv ta jako je ína, kde mimo ekonomické ho rozmachu je pro

firmy silným magnetem popula ní exploze, tudíž zvyšující se poptávka.

Zm ny ve v ku populace, která ve vysp lých zemích díky vysokému životnímu

standardu znateln  stárne.

Rozložení d chod  populace má vliv na daný segment trhu. Jestliže se nap íklad sníží

skupina obyvatel se st edními p íjmy, segment tohoto trhu pocítí zm ny, avšak trh

s luxusním zbožím z stane nezm n.

Geografické faktory

Jedná se o alokaci zákazník . Pro firmu je d ležité uv domit si, kde se její zákazníci

vyskytují. Je to d ležit  spjato p edevším s dopravou. Firma se musí zamyslet nad tím,

jestli se jejím zákazník m vyplatí cestovat na takovou vzdálenost. Mimo jiné jde i o

dodavatele, kde se p i zv tšující se vzdáleností zvyšují i náklady na p epravu.

V této problematice platí d ležité pravidlo:

„Udržet si dosavadního zákazníka je levn jší, než si získávat nového“
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1.4.2.2 Sektor dodavatel

Zde jde o analýzu dodavatel  za ú elem získání co nejlepších vstup  pot ebných pro

výrobu a to p edevším dostupnosti a výši náklad  na:

materiál,

energii,

kapitál,

pracovní sílu.

Dále je t eba vyhodnotit sílu dodavatel . To znamená ur it, nakolik jsou schopni

pracovat s nabídkou a ovliv ovat ji. Z toho plyne, že silný dodavatel, který je jeden

z mála v sektoru, nebo má dokonce monopol, si m že tém  jakkoli diktovat pravidla a

ur ovat cenu svých výstup , což pro firmu znamená vysoké riziko.

1.4.2.3 Sektor konkurent

Jaká je sou asná pozice a síla konkurent ? Jak se konkurence m ní a vyvíjí? Jaký je

životní cyklus našeho odv tví? Jaká je rentabilita odv tví? Jak se m ní složení

konkurence, p ibývá nebo ubývá?

Toto jsou základní otázky, na která musíme p i analýze konkurence znát odpov .

Vstup na trh nám znesnad ují bariéry vstupu, jako jsou silná konkurence, diferenciace

výrobk , rozsah produkce, distribu ní kanály a jiné.

Dalším d ležitým faktorem v tomto sm ru je existence substitut  a komplement .

Substituty jsou výrobky na trhu, které m žou ve spot eb  nahradit ty naše (nap . auto

vs. motorka). Tudíž už jejich existence snižuje poptávku po našem zboží a

snížení/zvýšení jejich ceny vede k poklesu/zvýšení poptávky. Komplementy jsou pak

výrobky úzce související s t mi našimi (nap . auto vs. pneumatika), ili snížení/zvýšení

jejich cen se promítne na zvýšení/snížení poprávky po našem výrobku. Proto je nutno

i analýze sledovat zm ny a strategické cíle konkurent , kte í je vyráb jí.
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Velmi používaným nástrojem analýzy oborového okolí je Porter v p tifaktorový model

konkuren ního prost edí. Tento po ítá s p sobením p ti základních initel :

Vyjednávací silou zákazník

Vyjednávací silou dodavatel

Hrozbou vstupu nových konkurent

Hrozbou substitut

Rivalitou firem

1.4.3 Analýza SWOT

Podstatou této analýzy je identifikace t chto faktor  a skute ností a p edpoklad :

S   = Strenghts = Silné stránky

W  = Weaknesses = Slabé stránky

O  = Opportunities = P íležitosti

T   = Threats = Hrozby

Tyto jsou verbáln  ur eny a následn  za azeny do tabulky rozd lené do ty

odpovídajících sektor . SWOT je vhodné za adit až na úplný záv r celkové analýzy a

shrnout do ní veškerá zásadní fakta doposud zjišt ná z  analýz díl ích.

„SWOT analýza je velmi cenným informa ním zdrojem p i formulaci strategie. Z její

podstaty totiž vyplývá základní logika strategického návrhu: návrh strategie by m l být

zam en na eliminaci slabin a hrozeb využitím silných stránek a p íležitostí. Každá

slabina, nebo hrozba by m la mít p i takovémto p ístupu v návrhu strategie sv j

prot jšek, opat ení, které ji eliminuje.“ [6]
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1.5 Finan ní analýza

Tato analýza má pro firmu, potažmo investora, zásadní vypovídací hodnotu. Poskytuje

totiž d ležité informace pro p ijetí i zamítnutí projektu. Investi ní rozhodování by

lo vycházet z firemní strategie. Z dlouhodobého hlediska jde p edevším o r st a

rozvoj firmy, resp. zvyšování hodnoty vloženého kapitálu. Proto se i od veškerých

projekt  o ekává co nejvyšší možný zisk. Ovšem kvantifikování tohoto zisku je

pom rn  složité, jelikož se jedná o predikci budoucího cash-flow, tedy o odhad p íjm  a

výdaj , které bude projekt za doby svého života generovat. Z t chto údaj  vychází

hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Jmenovit istá sou asná hodnota, doba

úhrady, index rentability, ukazatele rentability a vnit ní výnosový procento. [4]

1.5.1 Pen žní toky

íve, než p istoupíme k charakterizování jednotlivých kritérií ekonomického

hodnocení projektu, je t eba definovat pen žní toky projektu za celou dobu jeho života.

Jejich stanovení je pro hodnocení investi ního projektu velmi d ležité, ale zárove

velmi obtížné. To vyplývá z faktu, že jedná pouze o odhady skute ných budoucích

hodnot, na kterých se podílí více subjekt  a které ovliv uje mnoho faktor . Základní

chyby p i výb ru jsou nesprávné definování pen žních tok  projektu a jejich chybná

hodnota.

Pen žní toky projektu m žeme rozd lit dle asového hlediska, podle toho v jaké fázi se

zrovna projekt nachází.

Investi ní výdaje jsou spojeny s první fází života projektu, kterou je vybudování

výrobní jednotky a zajišt ní jejího provozu. Obsahuje veškeré výdaje kapitálového

charakteru s tím spojené. adíme sem náklady vynaložené na po ízení stálých aktiv,

istý pracovní kapitál a ostatní náklady kapitálového charakteru.

Po ízení dlouhodobých stálých aktiv zahrnuje jak prvky hmotné, jako jsou stroje a

budovy, tak složky nehmotné. T mi jsou nap íklad z izovací výdaje vynaložené ješt

ed zápisem spole nosti do obchodního rejst íku, softwarové náklady, náklady na

licence apod.
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Zárove  s investicemi do dlouhodobého majetku, vyžaduje projekt jistou vázanost

prost edk  ve form  materiálu, pohledávek, zásob a krátkodobého finan ního materiálu.

Tyto prost edky tvo í tzv. hrubý pracovní kapitál. Pokud od n j ode teme krátkodobé

závazky spojené s projektem, jakož to zdrojem jeho krytí, dostaneme istý pracovní

kapitál, který je kryt dlouhodobým kapitálem. Z toho plyne že PK = OA –

Krátkodobé Závazky. Nároky pracovního kapitálu se asto podce ují a projekty pak

mohou mít zejména v po áte ních fázích nemalé finan ní problémy.

Podstatn  menší a asto také opomíjenou složkou investi ních výdaj  jsou ostatní

výdaje kapitálového charakteru. Sem pat í nap íklad po áte ní marketingové aktivity,

zpracování podnikatelského zám ru, výzkum a vývoj a podobn , které se p i vzniku

projektu mohou vyskytovat.

Vzhledem k nep esnosti odhad  velikosti investi ních náklad  se doporu uje vytvo ení

rozpo tové rezervy, která p ípadné odchylky pokryje. Tato rezerva je stanovena ur itým

procentem z odhadovaných investi ních náklad . [4]

1.5.2 Provozní p íjmy a výdaje

Jsou dva zp soby, jak se této hodnoty dopracovat. Jde o tzv. p ímou a nep ímou

hodnotu. V p ímé metod  se po ítá s p íjmy a výdaji v jednotlivých letech provozu.

Tyto hodnoty však m že ovlivnit mnoho faktor . Hlavní složkou p íjm  jsou tržby. Ty

se dají spo ítat z objem  prodej , ovšem už h e postihnutelné jsou pohledávky

z obchodního styku, které výši tržeb ovliv ují. Dalším problémem je, že se musí

rozlišovat p íjmy a výnosy, stejn  jako výdaje a náklady, protože platí, že ne všechny

íjmy jsou výnosy a ne všechny výnosy jsou p íjmy. Analogicky je tomu i u výdaj  a

náklad . Jde nap íklad o výdaj na zálohy nájemného na p íští rok, který ovšem pro

firmu v tu samou chvíli není zárove  i nákladem. Z toho d vodu se požívá metoda

nep ímá. Tato metoda nepracuje s p íjmy a výdaji, ale s náklady a výnosy projektu.

K tomu slouží tzv. plánový výkaz zisku a ztrát. To nám umož uje jednak stanovení

istého pracovního kapitálu, jednak eliminaci náklad  nep edstavujících výdaje.
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Konec projektu je spojen s jeho likvidací. Jde p edevším prodej stroj , za ízení, resp.

budov a pozemk  k projektu používaných. Jako p íjem pen žního toku v tomto p ípad

slouží prodejní cena snížená o da . V n kterých p ípadech však m že nastat situace,

kdy výdaje likvidace p esáhnou p íjmy. Jde nap íklad o likvidaci ekologicky závadných

za ízení, i následk  projektu.

Další nezanedbatelnou ástí p íjmu p i likvidaci je istý pracovní kapitál. Jedná se o

materiál, zásoby, nedokon enou výrobu, pohledávky, a finan ní majetek vázaný

k projektu, který je t eba rozpustit. Naopak výdajem bude úhrada závazk  s projektem

spojených.

Tyto p íjmy ovšem ovlivní istou sou asnou hodnotu jen nepatrn , jelikož se nachází

v posledním roce provozu, p ípadn  ješt  letech následujících. Je to zap in no vlivem

diskontování, kdy nap íklad na konci desetiletého projektu p i 10% diskontní sazb

bude mít výše likvida ního p íjmu vliv na SH jen 35%. [1]

1.5.3 Ekonomická p idaná hodnota – EVA

Podstata tohoto ukazatele je, že pracuje s ekonomickým ziskem. Ten na rozdíl od zisku

etního respektuje náklady na kapitál a to jak na vlastní, tak i na cizí zdroje. EVA se

spo ítá pomocí provozního hospodá ského výsledku sníženého o da  (EAT), od kterého

se ode tou náklady na kapitál, tedy kapitál vynásobený pr rnými váženými náklady

kapitálu. Z výsledku je patrno, že pokud je ekonomická p idaná hodnota kladná, zvyšuje

se bohatství vlastník , protože zisk p evyšuje náklady na kapitál, pot ebný k jeho

dosažení. Tedy podnik by m l dosahovat kladné EVA, nebo by alespo  m la r st,

pokud je záporná.

1.5.4 Ukazatele rentability

Mezi tyto ukazatele pat í:

ROE (Return Of Equity) - Ukazatel rentability vlastního kapitálu

Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, kolik halé istého zisku p ipadá na

jednu korunu investovanou akcioná em. Je to nejd ležit jší ukazatel pro majitele.
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=
EAT
VK × 100%

ROA (Return Of Assets) - Ukazatel rentability celkového kapitálu

Tento ukazatel m í výkonnost neboli produk ní sílu podniku.

=
EAT

Aktiva × 100%

ROI (Return Of Investments) - Ukazatel rentability vloženého kapitálu

Tento ukazatel udává, kolika procent provozního hospodá ského výsledku dosáhl

podnik z jedné investované koruny. V absolutních íslech udává, kolik halé  zisku

ipadá na jednu investovanou korunu.

=
EBIT
CK × 100%

Ukazatele rentability mají výhodu v jednoduchosti a srozumitelnosti. Nevýhodou však

je nap íklad jejich zkreslení díky zp sobu odepisování, který má vliv na zisk, a

nerespektování budoucí asové hodnoty pen z. P esto však mohou být tyto ukazatele

vhodné k rychlému posouzení výhodnosti projektu.

1.5.5 Doba úhrady

Tato doba definuje, za jak dlouho se vrátí veškerý investovaný kapitál (výdaje)

z budoucích p íjm  projektu. Vychází tudíž z pen žních tok  projektu jednotlivých let.

Avšak toto kritérium není p íliš spolehlivé. Jeho nedostatky, kterými jsou

nerespektování asové hodnoty pen z, stejn  jako ignorování p íjm  po dob  úhrady,

pln  nevyrovnají klad, kterým je srozumitelnost a jednoduchost, ili toto kritérium

slouží spíše jako informativní.
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1.5.6 istá sou asná hodnota

Zásadním problémem v hodnocení projekt , zejména t ch dlouhodobých, je hledisko

asu. Na trhu existuje mnoho mechanism  p sobících na cenovou hladinu. Mezi tyto

mechanismy pat í p edevším inflace, nejistota zp sobená rizikem a náklady ušlé

íležitosti. Proto se musí brát v úvahu tzv. asová hodnota pen z. Ta je založena na

tezi, že stejná ástka pen z vydaná (p ijatá) dnes nemá stejnou hodnotu jako ástka

vydaná (p ijatá) pozd ji.

istá sou asná hodnota vyjad uje veškeré budoucí p íjmy i výdaje projektu v sou asné

hodnot . V podstat  se jedná o diskontované pen žní toky jednotlivých let projektu.

K tomu se používá tzv. diskontní sazba. Ta vychází z vážených pr rných náklad

firemního kapitálu, tzn. z WACC. Stejnou hodnotu diskontní sazby projektu, jako

firemních náklad  kapitálu, m žeme však použít pouze v p ípad , kdy riziko a zp sob

financování firmy i projektu jsou vzájemn  podobné. V ostatních p ípadech je t eba

diskontní sazbu odpovídajícím zp soben upravit. P esn ji u projektu s vyšším rizikem

je t eba firemní náklady kapitálu úm rn  zvýšit, naopak p i menším riziku úm rn

snížit. Podobn  se musí vycházet p i v tší zm  v kapitálové struktu e firmy

zap in né zp sobem financování projektu. Tady však už neplatí žádné pravidlo,

protože nap íklad zvýšení vlastního kapitálu nemusí mít vždy za následek r st

pr rných vážených náklad  firmy.

Sou tem asové hodnoty pen žních tok  generovaných v jednotlivých letech projektu

dostaneme istou sou asnou hodnotu projektu, tedy absolutní hodnotu. Tato hodnota

musí vycházet kladn , protože pouze tak zvyšuje hodnotu podniku. V p ípad , kdy je

istá sou asná hodnota projektu záporná, je z ejmé, že po zohledn ní asového hlediska

výdaje s projektem spojené p esáhnou p íjmy z n j plynoucí. To znamená, že projekt je

ztrátový. [1]
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1.5.7 Index rentability

Index ziskovosti je velmi podobný isté sou asné hodnot , avšak na rozdíl od ní má

jeho výsledek relativní povahu. V tomto indexu se pom uje istá sou asná hodnota

íjm  projektu s istou sou asnou hodnotou investi ních výdaj . Výsledek zna í, kolik

projekt p ináší zisku na jednu investovanou korunu v sou asné hodnot , p emž platí,

že pokud je SH kladná, je IR v tší jak jedna, a pokud je SH rovna nule, je IR rovno

jedné. Z toho plyne, že pro rozhodnutí se o realizaci projektu by IR m lo být v tší než

1, p emž ím víc, tím líp. [6]

1.5.8 Vnit ní výnosové procento

IRR je výnosnost poskytovaná projektem za dobu jeho životnosti. Jinak pojato jde o

hodnotu, kterou když použijeme jako diskontní sazbu projektu, vyjde istá sou asná

hodnota rovna nule. Toto procento tedy zna í, do jaké potencionální velikosti diskontní

sazby se projekt ješt  vyplatí a od které už je ztrátový. Pro výpo et IRR se používá tzv.

lineární interpolace, které se používá k zjišt ní p ibližné hodnoty IRR za použití dvou

známých hodnot diskontní sazby, kde p i jedné vychází SH kladná a p i druhé

záporná.

Podnik by m l projekt p ijmout v p ípad , kdy vnit ní výnosové procento p evyšuje

diskontní sazbu, tj. požadovanou výnosnost. ím je IRR vyšší než diskontní sazba, tím

je projekt ekonomicky výnosn jší a zárove  se snižuje riziko ztrátovosti z pohledu

SH, zap in nou nap íklad rostoucí inflací.
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1.6 Rizika projektu

Doposud jsme ve výpo tech používali pouze ur ité odhady, které byly

nejpravd podobn jší vzhledem k o ekávané realit . Ty se však od skute nosti mohou

velmi lišit. Na jednu stranu m žou projekt ohrozit, na stran  druhé je riziko spojeno

s o ekáváním zvlášt  dobrých hospodá ských výsledk . Pravd podobnost faktor , které

mohou na projekt p sobit, jsme zohlednili pouze v diskontní sazb , jejíž sou ástí je tzv.

riziková prémie. To ovšem není posta ující.

Cílem ízení rizika je:

identifikovat rizika,

ur it pravd podobnost, se kterou m že dané riziko projekt ohrozit,

ur it míru, resp. závažnost dopadu rizika na projekt,

na základ  toho rozhodnout, jak k riziku p istoupit a p ípadn  jak se ho pokusit

eliminovat, nebo alespo  snížit na p ijatelnou míru. [1]

Faktor , které mohou ovlivnit pr h i dopady projektu, je mnoho. N které mohou být

nepodstatné a na výsledné odchylce od požadovaného výsledku nepatrné, jiné mohou

svým dopadem na projekt zp sobit nejen jeho ekonomické problémy, ale p i v tším

projektu m že ohrozit i existenci firmy jako takové. Proto je t eba ur it je minimáln

kvalitativn . Jedná se p itom o posouzení každého rizika jak z hlediska

pravd podobnosti vzniku, tak z hlediska síly dopadu. Ob  tyto prom nné se obodují a

vzájemn  vynásobí. Z toho nám vyjde výsledný faktor, nakolik nás to které riziko

ohrožuje. Bodové ohodnocení viz následující tabulky.
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Tabulka . 1.1: D sledky dopadu rizika

sledek Popis d sledku Bodové
ohodnocení

Zanedbatelný Zanedbatelná asová prodleva v projektu v ádu dní, finan ní ztráty
minimální, cca 5%

1

Významný asová prodleva projektu v ádu týdn , finan ní ztráty cca 10% 5

Kritický asový posun v harmonogramu v ádu m síc , finan ní ztráty cca
40%

10

Fatální Naprosté vychýlení od asového plánu, finan ní ztráty 50% a výše,
ohrožení realizace projektu

15

Tabulka . 1.2: Pravd podobnost vzniku rizika

Pravd podobnost
vzniku

Pravd podobnosti vzniku Bodové
Ohodnocení

Málo
pravd podobný

K riziku m že dojít, ale tato firma se s danou skute ností
ješt  nesetkala a za sou asných okolností nejspíše nesetká

1

Pravd podobný Výskyt je spíše mén astý, avšak dochází k n mu, ale je
spíše náhodný

5

Velmi
pravd podobný

K výskytu již došlo, jedná se o asté ohrožení 10

Vysoce
pravd podobný

K výskytu dochází asto, je to pravd podobný opakovaný
výskyt událostí, nep etržité ohrožení

15

Po vynásobení p íslušných hodnot za riziko a pravd podobnost hodnotíme rizika dle

následující stupnice.

Tabulka . 1.3: Ohodnocení rizika

Míra rizika Zp sob p ístupu Výsledné rizikové ohodnocení

ípustné riziko ijatelné 1-5 bod

Únosné riziko Vyžadující v tší pozornost 10-25 bod

Podstatné riziko Vyžadující v asné ešení 50-100 bod

Velké riziko Vyžadující okamžité ešení 150 a více bod
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Cílem je rozd lení rizik do kategorií, podle toho, jak jsou pro firmu závažná.

V návaznosti na to se firma m že rozhodnout, jaký postoj k jednotlivým skupinám

zaujme a jak se je pokusí eliminovat, i snížit jejich dopad.



33

Analýza problému a sou asné situace

2 Analýza problému a sou asné situace

2.1 Charakteristika podniku

Kv li nebezpe í úniku informací použitých v této práci a silnému konkuren nímu boji

v odv tví, bylo po dohod  s firmou pozm no její pravé jméno na GX, a.s.

Podnik, pro který je tato diplomová práce zpracována, je významným výrobcem

sportovních pot eb na eském trhu a své výrobky vyváží do víc jak 30 zemí. Jedná se o

výlu  tuzemskou firmu založenou v 50. letech minulého století.

Hlavním p edm tem innosti spole nosti je:

výroba sportovních pot eb

výroba brašná ského a sedlá ského zboží

výroba textilního zboží (krom  od  a od vních dopl )

Tato akciová spole nost je evropským výrobcem špi kových mí , mí  pro házenou,

volejbal, nohejbal, basketbal, fotbal a jiné sportovní mí e. Výrobky jsou ur eny pro

profesionální, výkonnostní i rekrea ní sport a spl ují všechny p ísn  p edepsané

technické parametry. Vysokou kvalitu mí  potvrzují certifikáty mezinárodních federací

FIVB a FIBA.

Krom  výroby mí  zahrnuje nabídka spole nosti zakázkovou výrobu batoh  a šitých

dopl  pro armádu, policii a záchraná ské složky, dále nosi  na zahradní techniku,

boxovacích pytl  a dalšího sortimentu. Mezi zákazníky pat í firmy Stihl, Decathlon,

Scott&Tyco, Armády zemí EU, Ministerstvo vnitra R a další.
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2.2 Hodnocení výchozí situace firmy

Tato firma p sobí na trhu již 60 let. V posledních letech se jí da í dob e a menší propad

v roce 2008 se díky finan ní krizi dal o ekávat. Rok 2008 byl obtížným rokem, kdy

další pokles kursu eura snížil výt žek z exportu a kdy rozhodující zákazník na

meckém trhu snížil rozsah dodávek o 26 %. Na stran  druhé se vedení spole nosti

poda ilo vyhledat nové zákazníky, nabídnout jim nové výrobky se specifickými

vlastnostmi a na tradi ních trzích konkurovat se zbožím výborné kvality za dobré ceny.

Celková bilance je sice pokles tržeb, ale v kone ném výsledku je to udržení a zvýšení

marže na všech ostatních tradi ních trzích spole nosti, a to oproti velmi úsp šnému

roku 2006.

Vyty ené cíle ve Strategii spole nosti, kterých bylo napln no:

1. stabilizace dodávek na ruský a polský trh a perspektiva rozší ení prodejního

sortimentu,

2. nár st prodeje na francouzském trhu o dalších 32 %, oproti roku 2007,

3. nový zákazník fy. TYCO.

Výsledky roku 2008:

1. snížení úv rové zadluženosti o další 2 mil. K  (oproti roku 2005 snížení o 8,5

mil. K ),

2. zajišt ní kursu koruny,

3. rozsáhlé odborné vzd lávání pracovník  spole nosti,

4. zlepšení firemní kultury ve spole nosti.
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Byla p ijata další perspektivní rozhodnutí, která reagují na situaci v obchodních

koncepcích spole nosti v roce 2008:

1. noví dodavatelé základních materiál  za p ízniv jší ceny, p i dodržení kvality,

2. nové výrobky specifického charakteru pro nové zákazníky,

3. získání nového trhu – Anglie,

4. dlouhodobé smlouvy na dodávky se zákazníky,

5. rozší ení kapacit šité výroby,

6. další modernizace výrobní základny a výrobních technologií.

Konkrétní výsledky spole nosti v roce 2007 – objem tržeb z prodeje výrobk , v etn

služeb = 185 738 tis. K , z toho podíl útvaru Export = 155 677 tis. K  a podíl útvaru

Tuzemsko = 22 977 tis. K .

Jak bylo konstatováno, p es pokles objemu tržeb nedošlo k poklesu objemu marží, na

sledovaných 8 rozhodujících trzích bylo zaznamenáno zvýšení o 650 tis. K .

Po zkušenostech z minulého roku se zam í na:

1. rozši ování podnikatelských aktivit v návaznosti na strategii spole nosti,

2. homologaci nového mí e pro 2009 – 2013 a uvedení nového mí e na ruský a

eský trh,

3. zvýšení kapacit šité výroby a modernizace výrobní základny,

4. zvýšení a zefektivn ní vývojových kapacit sm rem k inovacím sortimentu,

5. další rozvoj kvalifikace manažer  zam enou na konkurenceschopnost,

6. koncep ní rozvoj zna ky na strategických trzích,

7. rozvíjení formy prodeje a nabízení výrobk  se specifickými vlastnostmi novým

zákazník m,

8. zdokonalování systému ízení jakosti a procesní preciznosti výrobk , se

zam ením na p ání zákazník ,

9. osobn  motivovat zam stnance ke spln ní konkrétních cíl .
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2.3 Analýza trhu

Sport je jak oddychovým a relaxa ním prost edkem pro trávení volného asu, tak i

koní kem a v n kterých p ípadech i zdrojem obživy. Tak jako tak je to odv tví s malou

fluktuací poptávky. V dob  ekonomické recese i jiných problém  m že tento sektor

samoz ejm  pocítit ur itý útlum, zavin ný snahou lidí více šet it, ovšem není to tak

razantní jako v p ímé spot eb . Lidé pot ebují n jak trávit volný as a jen t žko se dá

ekávat, že zrovna sportu by se vzdali rad ji, než nap íklad luxusního zboží.

Tento projekt výroby sportovních pom cek, se bude logicky soust edit jak na sportovní

obchody, sportovní centra, t locvi ny a r zné sportovní spolky, tak i na jednotlivce.

Obliba bojových um ní celosv tov  roste a ím dál tím víc lidí se o tento sport zajímá.

Kickbox je jedním z nejznám jších druh  bojového um ní. Dokonce i firma samotná již

kolik let sponzoruje kickboxový oddíl v m st , kde se nachází. Na trhu se vyskytuje

mnoho konkurence. Firma však vlastní dobré jméno a oproti konkurenci chce nabídnout

kvalitní výrobky za nižší cenu. Konkurence v rámci místní p sobnosti firmy není až tak

veliká, tudíž firma by nem la mít problém s prodejem daného množství výrobku.

Reklama bude minimální, jelikož zákazníci jsou t sn  spjati a po ítá se s tím, že

v p ípad  kladného p ijetí výrobku se pov domí o n m záhy roznese dál.

Hlavním zákazníkem pro firmu by m li být koncový uživatelé. Tudíž sportovci samotní.

Centra již vybaveny jsou, a proto se od nich neo ekává enormní poptávka. Místo toho

sportovci, kte í tato centra navšt vují, mají jen ve velice málo p ípadech kickboxový

pytel i doma, jelikož profesionální pytle jsou drahé. Firma jim proto chce t mto

potencionálním zákazník m nabídnout levn jší variantu s dostate nými vlastnostmi pro

domácí nenáro né použití.
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2.3.1 Obecné okolí

2.3.1.1 Socioekonomický sektor

V rámci tohoto sektoru je nejd ležit jší p sobení ekologických, klimatických,

ekonomických a sociálních faktor .

Ekologické a klimatické faktory

Ekologické faktory dnes nabývají na významu. Spole nost to ví a podle toho se i chová.

Neustálým zlepšováním technologií spl uje ty nep ísn jší ekologické normy. Zásadní

zm nou technologie lepení, technologií používání EKO lepidel, se spole nost za adila

do nízké kategorie zne iš ovatel  ovzduší. Škodlivé emise snížila o 87 % a splnila tak

novou legislativu nejen co do množství emisí, ale zejména co do koncentrace emisí – je

25x nižší oproti minulosti. Zne iš ování ovzduší je n kolikanásobn  nižší než jsou

prahové hodnoty, dané novou legislativou, platnou od 11/2007.

Spole nost je p ipravena v budoucnu elit tlaku konkurence i tím, že je – v nastalém

ípad  - schopna na evropském trhu získat ozna ení na svých výrobcích tzv. „EKO -

zelený bod“.

Dalším d ležitým faktorem je nakládání s odpady. Firma produkuje textilní odpad.

Tento odpad se musí likvidovat za nemalých náklad . Zbudováním nové odlou ené

dílny, která tento odpad využívá k výrob , firma nejen ušet í za náklady s po izováním

tohoto odpadu, ale rovn ž ušet í za likvidaci vlastního.

Klimatické faktory okolí podniku nejsou pro firmu zásadní. Pomineme-li p írodní

katastrofické scéná e, jako jsou povodn , požáry apod., nemají klimatické faktory na

firmu podstatn jší dopad.
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Ekonomické faktory

Ekonomická situace v této dob  je velmi nestabilní. Na trhu p sobí sv tová finan ní

krize. Hospodá ský cyklus se nachází v recesi. Všem stát m EU poklesl meziro

ír stek HDP, n kterým dokonce do záporných ísel. Ostatní tento trend o ekávají

v pr hu roku, kdy se finan ní a hospodá ská krize projeví naplno. Státy na tento

vývoj reagují r znými opat eními, nej ast ji však státními podporami, jako jsou r zné

finan ní výpomoci, kterými cht jí zlepšit stabilitu a zvýšit prodeje, za ú elem oživení

ekonomiky.

Stejn  tak tomu je v eské republice. Na ekonomiku p sobí finan ní krize. To ovliv uje

nemalou m rou také firmu. Tento projekt ovšem bude pro firmu znamenat vyšší

stabilitu. Jde totiž o smluvní zakázku, kdy firma bude mít garantované odb ry, tedy

stálé p íjmy.

Vyšší nezam stnanost naopak dává firm  možnost získat levnou pracovní sílu.

Sociální faktory

Sociální situace se na trhu od podzimu 2008 zm nila. Trh práce se zásadním zp sobem

ochladl vlivem snížení poptávky, ímž se zvýšila nezam stnanost. Životní úrove  lidí se

snížila a lidé se za ali bát o své investice, za ali šet it a vybírat si, na em ušet í. To se

ovšem sportovních v cí moc netýká, protože je to zp sob, jak lidé tráví sv j volný as,

kterého se neradi vzdávají. Navíc firma nebude distributorem, takže problémy

s možným poklesem poptávky jsou pro ni irelevantní.

2.3.1.2 Technologický sektor

Firma vlastní p edevším technologie na výrobu a zpracování textilu. Tento obor nedává

mnoho prostoru k inovacím a vyvíjení. Spole nost pouze obnovuje za ízení, která jsou

již zastaralá, nebo která nespl ují ekologické požadavky. Pro projekt byly vybrány

ásti stoje, které již firma vlastní, a zbytek byl dokoupen.
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2.3.1.3 Vládní sektor

Politickou situaci v eské republice nedávno ovlivnilo vyslovení ned ry vlád .

tšina podnik  v esku nep edpokládá, že to bude mít negativní vliv na jejich

hospoda ení. Nebezpe í však spo ívá zejména ve zvýšení ned ryhodnosti R,

potažmo i eských firem, v o ích zahrani ních subjekt . To by mohlo mýt za následek

pokles poptávky v zahrani í. Pro firmu je to o to víc nebezpe né, jelikož export zna

evažuje nad prodeji v tuzemsku.

Další možným dopadem zm n ve vlád  je o ekávané zpožd né p ijetí naplánovaných

opat ení pro boj s hospodá skou krizí. Toto je pro ekonomiku velmi nebezpe né, jelikož

hrozí její zpomalení oddalováním zásah  ze strany vlády.

2.3.2 Oborové okolí

2.3.2.1 Sektor zákazník

Mezi zákazníky firmy pat í p edevším velké obchodní et zce, se kterými má firma již

dlouholeté obchodní styky. Jsou to p edevším mezinárodní spole nosti, specializující se

na prodej sportovních pom cek a pot eb, p sobící v Evrop  stejn  tak jako i ostatních

ástí sv ta. Mezi klí ové zahrani ní trhy pat í zejména N mecko, Polsko, Rusko,

Benelux, Finsko a Anglie. Pro tyto odb ratele je rozhodující zejména cena. Mají silnou

vyjednávací pozici vzhledem k množství odebraného zboží a množství nabídek od

konkurence. Jejich odb ry ro  kolísají podle toho, nakolik je firma schopna plnit

jejich požadavky.

Dalšími d ležitými zákazníky firmy jsou sportovní centra a sportovní kluby. Ty

obnovují pravideln  své vybavení, aby si udrželi sv j standard, a proto s firmou

spolupracují dlouhodob . Tato spolupráce je velmi úzká. Jedná o profesionální

sportovce, kte í p esn  v dí, co od jednotlivých produkt  firmy o ekávat. Proto firma

sleduje jejich požadavky a nám ty, které pozd ji aplikuje. Tento segment zákazník  má

st ední vyjednávací sílu, je citlivý p edevším na kvalitu výrobk  a díky zp tné odezv  je

pro firmu velmi d ležitý.
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Další segmentem zákazník  jsou školy. Ty sice mají malé a nepravidelné odb ry, avšak

jejich po et tyto nedostatky vynahradí. Pro tyto odb ratele je rozhodující pom r kvalita

/ cena. Nejsou p íliš bonitní, proto dlouho zvažují nákup a firma se jim proto musí

izp sobovat. V sortimentu proto má ady, které jsou ur eny práv  pro školy.

Velmi d ležitým zákazníkem je armáda R, pro kterou firma vyrábí oble ení a r zné

textilní pom cky.  Armáda každoro  vypisuje ve ejnou sout ž, kde se o její zakázku

uchází mnoho firem. Spole nost proto v nuje nemalé úsilí a finan ní prost edky, aby

splnila požadavky sout že a zakázku získala. V roce 2007 se jí to bohužel nepovedlo,

což m lo za následek znatelný propad tržeb. V roce 2008 však zakázku op t vyhrála.

2.3.2.2 Sektor dodavatel

Spole nost má mnoho stabilních dodavatel . Na dodavatelském trhu je velká

konkurence, ili jejich vyjednávací síla je malá a to dovoluje možnost jednání o cenách

vstup  a podmínkách dodávek.

2.3.2.3 Sektor konkurent

Jelikož firma vyrábí mnoho výrobk , její konkurence je velmi etná. Na trhu však není

ímá konkurence, která by spole nost ohrožovala celkov . Avšak vyskytují se t i

firmy, se kterými spole nost svádí nejtvrdší boj. T mito konkurenty jsou velké

zahrani ní firmy. Tyto boje neprobíhají ani tak na tuzemském trhu, jako na trzích

ostatních. Firmy se navzájem p edbíhají jak v cenách, tak v kvalit  nabízeného zboží.

Nejv tší konkuren ní boj však probíhá na turnajích, jako jsou mistrovství sv ta,

Mistrovství Evropy, Mistrovství stát  a na ostatních d ležitých zápasech. Konkuren ní

firmy se p edbíhají v tom, která bude oficiálním partnerem turnaje. Její výrobky poté

budou mít obrovskou reklamu, protože je budou používat vrcholoví sportovci. To má

pak zásadní vliv p i rozhodování zákazník , kterou zna ku up ednostní.

Riziko p íchodu nové konkurence je malé. Bariéry vstupu na trh jsou vysoké. Mimo jiné

se jedná p edevším o goodwill stávajících firem, kdy nová firma by bojovala s již

zab hnutými a známými jmény, což by pro ni nebylo jednoduché. Dalším podstatným

vodem jsou úspory z rozsahu, kdy nová firma jen velmi t žko dosáhne stejných

náklad  na výrobu jako zab hlá a velká konkurence.
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Jako substituty by se na trhu daly považovat sporty, ke kterým firma nevyrábí pom cky.

V p ípad  zvýšeného zájmu o tyto sporty by firma mohla o ekávat ochladnutí poptávky

o její výrobky. Ovšem vzhledem k tomu, na kolik sport  se firma specializuje, je toto

riziko minimální. Co se týká komplement , pomineme-li výstavbu nových sportovních

prostor a h iš , neexistuje jiný výrobek, jehož prodeje by p ímo úm rn  ovliv ovaly

prodeje výrobk  spole nosti.
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2.4 SWOT analýza

Schéma . 2.1: SWOT analýza
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2.5 Ekonomická situace firmy

2.5.1 Základní ekonomické údaje

V následující tabulce jsou uvedeny základní ekonomické údaje o firm . Podrobné údaje

viz ú etní záv rka v p ílohách.

Tabulka . 2.1: Základní ekonomické údaje

Ukazatel jednotka 2007 2006
Základní ukazatele
Tržby z prodeje zboží, výrobk  a služeb tis. 185 738 209 326

idaná hodnota tis. K 65 514 69 803
Osobní náklady tis. K 60 414 59 602
Provozní výsledek hospoda ení tis. K -3 811 1 370
Zisk p ed zdan ním tis. K 1 195 1 276

istý zisk tis. K 130 36
Stálá aktiva tis. K 35 042 37 142
Ob žná aktiva tis. K 70 608 65 671
Vlastní kapitál tis. K 45 076 44 946
Základní kapitál tis. K 47 990 47 990
Zákonný rezervní fond tis. K 190 188
Cizí zdroje tis. K 62 417 60 244
Provozní ukazatele
Pr rný po et zam stnanc po et os. 286 295
Tržby na pracovníka
(ro ní tržby/po et pracovník )

tis. K /os. 649 710

idaná hodnota na pracovníka
 (p idaná hodnota/po et pracovník )

tis. K /os. 229 237

Provozní hospodá ský výsledek na pracovníka
(PHV/po et pracovník )

tis. K /os. -13 5

Osobní náklady na pracovníka / m síc
((osobní náklady/po et pracovník )/12)

tis. K /os. 18 17
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2.5.2 Horizontální analýza

Tabulka . 2.2: Horizontální analýza rozvahy

Horizontální analýza rozvahy 07/06

Celková aktiva 2,11%
Stála aktiva -5,99%
Zásoby 1,53%

Krátkodobé pohledávky 6,34%

Krátkodobé závazky 6,94%

Vlastní kapitál 0,29%

Cizí zdroje 3,48%

Z tabulky je patrné, že celková aktiva se v porovnání s minulým rokem nepatrn

zvýšila. Naproti tomu však poklesla stálá aktiva o 6%, což je však díky odpis m b žné.

Zm na zásob také není dramatická. Krátkodobé pohledávky již vzrostly více, což m že

znamenat bu  rostoucí prodeje, nebo horšící se platební morálku odb ratel . Avšak

vzhledem k velmi podobnému nár stu krátkodobých závazk  se dá usuzovat možnost

první, tedy že firma má vyšší prodeje a díky tomu se zvyšují jak pohledávky, tak stejnou

rou i závazky, kv li pot eb  vyšších náklad  na vstupy. To vysv tluje i nár st zásob,

z d vod  pokrytí vyšší produkce.

Analýza pasiv zna í, že nár st aktiv byl kryt z v tší míry cizím kapitálem, ili firma

zvýšila svou zadluženost.

Tabulka . 2.3: Horizontální analýza VZZ

Horizontální analýza VZZ 07/06

Tržby za prodej zboží 14,07%
Náklady na prodané zboží 12,89%

Obchodní marže 16,36%
Tržby za prodej vl. v. -16,31%

idaná hodnota -6,55%
Provozní výsl. hospoda ení 135,95%

VH za ú etní období 72,13%
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Tržby za prodané zboží zna  vzrostly a to rychleji, než náklady na n  vynaložené, což

je pozitivní. Z toho plyne i zvýšení obchodní marže. Tržby za prodej vlastních výrobk

razantn  poklesly. Je to spojeno s neúsp chem ve ve ejné sout ži o zakázky pro armádu,

kterou firma v roce 2007 nedostala. V roce 2008 však zakázku op t vyhrála, tudíž se dá

ekávat op tovný vzestup. Díky pokles m tržeb se snížila i p idaná hodnota.

Jelikož firma vykazuje velmi malý zisk (0,06% tržeb), a to díky investicím a zejména

díky rozdíl m mezi ú etními a da ovými odpisy, je horizontální analýza firmy

zam ení na výsledky hospoda ení zna  zkreslující. Nár st provozního výsledku o

135% má proto mizivou vypovídající hodnotu, stejn  jako nár st výsledku hospoda ení.

2.5.3 Vertikální analýza

Tabulka . 2.4: Vertikální analýza

Vertikální analýza 2007 2006

Stálá aktiva 32,56% 35,25%

Ob žná aktiva 65,60% 62,33%

Zásoby 30,61% 30,79%

Krátkodobé pohledávky 29,84% 28,54%

Vlastní kapitál 41,88% 42,66%

Krátkodobé závazky 31,56% 30,00%

Cizí zdroje 57,99% 57,18%

Z vertikální analýzy vyplývá, že firma je kapitálov  lehká. V tšinu aktiv totiž tvo í

ob žná aktiva. Spole nost má tedy velké množství finan ních prost edk  uložené

v likvidním majetku. Stálá aktiva tvo í 32,56%, což není na výrobní podnik mnoho, viz

následující graf.
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Schéma . 2.2: Graf rozd lení aktiv
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U rozd lení pasiv je patrné, že 57% tvo í cizí kapitál. Tento stav je pozitivní vzhledem

k tomu, že náklady na cizí zdroje jsou za ur itých podmínek nižší, než náklady na

vlastní kapitál. Nep íznivý vliv to má ovšem na zadluženost firmy.

Schéma . 2.4: Graf rozd lení pasiv
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2.5.4 Analýza pom rových ukazatel

2.5.4.1 Ukazatele likvidity

Tabulka . 2.5: Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity 2007 2006

a) likvidita 3. stupn  - b žná 2,08 2,08

b) likvidita 2. stupn  - pohotová 1,11 1,05

c) likvidita 1. stupn  - okamžitá 0,16 0,10

žná likvidita je velmi nep esným ukazatelem, protože pro stanovení finan ní situace

firmy je velmi d ležitá struktura ob žných aktiv. I když nám vyjde ukazatel b žné

likvidity nap . 2, m že být firma nesolventní, nebo  má v tšinu ob žného majetku

vázánu v nedobytných pohledávkách, nevyužitých zásobách a neprodejných výrobcích,

tedy v nelikvidních prost edcích. Doporu ené hodnoty pro b žnou likviditu jsou 1,5 – 3.

V tomto sm ru je likvidita spole nosti v mezích a má setrvalý stav.

Pohotová likvidita již vylu uje vliv zásob na vypovídací schopnost o solventnosti firmy.

Doporu ená hodnota pohotové likvidity je 1 – 1,5.  T chto hodnot firma op t dosahuje.

Spole nost tedy zbyte  neváže své prost edky v nelikvidních aktivech, a nem la by se

dostat do potíží se v asným pln ním svých závazk . Ukazatel má rostoucí tendenci.

Ob žná likvidita je velmi p esným údajem o tom, kolik k ur itému datu splatných

dluh , v etn  všech starších, je firma schopna uhradit z pen žních prost edk  v

hotovosti a na b žných ú tech. Doporu ená hodnota pro okamžitou likviditu je 0,2 –

0,5. Tohoto „standardu“ se nepoda ilo firm  dosáhnout ani v jednom roce. Pozitivní

ovšem je rostoucí trend tohoto ukazatele, který se pomalu blíží spodní hranici tolerance.

Z toho plyne, že firma vykazuje efektivní využívání pen žních prost edk , avšak m že

to být rovn ž dosti rizikové v tom smyslu, že nemusí být vždy schopná splatit v as

všechny závazky. Proto je pot ebné v novat velkou pozornost ízení finan ních

prost edk .
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2.5.4.2 Ukazatele zadluženosti

Tabulka . 2.5: Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti 2007 2006
Celková zadluženost 57,99% 57,18%
Koeficient samofinancování 41,88% 42,66%
Úrokové krytí -2,7 0,9
Doba splácení dluh 2,74 2,37

Pom r mezi celkovou zadlužeností a koeficientem samofinancování z stává p ibližn

stejný a zna í pom rn  dobrou situaci. Spole nost sice nespl uje zlaté pravidlo 50:50 a

je více zadlužená, ovšem její náklady na vlastní kapitál jsou podstatn  vyšší, než na cizí

zdroje, proto je tento stav vyhovující.

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Tento ukazatel je op t

ovlivn n výší vykazovaného zisku, proto má malou vypovídací hodnotu. Tento ukazatel

by se m l pohybovat kolem 5. Toho firma ani zdaleka nedosahuje, dokonce v roce 2007

je ukazatel záporný.

Ukazatel doby splácení dluh  ur uje, po kolika letech je podnik schopen vlastními

silami splatit své dluhy. V zahrani ní literatu e dosahují finan  zdravé podniky výše

tohoto ukazatele menší než 3 roky. To firma spl uje.
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2.5.4.3 Ukazatele aktivity

Tabulka . 2.6: Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity 2007 2006
Obrat celkových aktiv 1,73 1,99
Obrat stálých aktiv 0,19 0,18
Doba obratu pohledávek 39,0 44,3
Doba obratu zásob 63,9 55,8
Doba obratu závazk 56,0 41,1

Obrat celkových aktiv p edstavuje obrat kapitálu a má spolu s rentabilitou tržeb

významný vliv na rentabilitu aktiv. Dobré pr rné hodnoty tohoto ukazatele se

pohybují od 1,6 do 2,9, pokud je po et obrátek celkových aktiv za rok menší než 1,5 je

nutné prov it, zda je možné vložený majetek redukovat. Firma je v obou letech

v mezích tolerance, i když za poslední rok ukazatel klesl a p iblížil se ke spodní hranici.

Firma by toto m la vzít v potaz a zrevidovat majetek.

Ukazatel obratu stálých aktiv má firma velmi nízký. M l by se pohybovat lehce nad

obratem celkových aktiv. Nižší hodnota je signálem pro výrobu, aby zvýšila využití

výrobních kapacit, a pro finan ní manažery, aby omezili investice.

Doba obratu pohledávek je vysoká. Dá se to o ekávat vzhledem k silnému

vyjednávacímu postavení odb ratel , kte í mají dlouhou dobu splatnosti svých závazk .

Tento ukazatel se meziro  snížil, což je dobré znamení. Oproti tomu doba obratu

závazk  je také vysoká, v roce 2007 dokonce citeln  vyšší než doba obratu pohledávek

a to má p íznivý vliv na finan ní situaci firmy.

Schéma . 2.5: Porovnání doby obratu závazk  a pohledávek
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2.5.4.4 Ukazatele rentability

Veškeré tyto ukazatele mají pro firmu malou vypovídací hodnotu díky velmi nízkému

vykazovanému zisku.

Tabulka . 2.7: Ukazatele rentability

Ukazatele rentability 2007 2006
ROI 1,110% 1,211%
ROA 0,121% 0,034%
ROE 0,288% 0,080%
ROS 0,070% 0,017%

Firma ani v jedné z t chto hodnot nevykazuje uspokojující výsledek. D vodem je p íliš

nízký vykazovaný zisk. To je zp sobeno p edevším vysokými investicemi do majetku

firmy a také zp soby ú etní jednotky p i odpisování.

2.5.5 Altman v index

Altmanovu analýzu je možno využít pro vyjád ení celkové finan ní situace. Tato funkce

vyjád ená tzv. „Z faktorem“ m že pomoci v identifikaci globálního finan ního zdraví

podniku.

Tabulka . 2.7: Výpo et Altmanova indexu

Altman v index 2006 2007
Pracovní kapitál/celková aktiva 0,32 0,34
Zisk po zdan ní/celková aktiva 0,00 0,00
EBIT/celková aktiva 0,03 0,02
Vlastní kapitál/cizí kapitál 0,75 0,72
Tržby za prodej/celková aktiva 1,99 1,76
Závazky po lh  splatnosti/tržby 0,00 0,00
Z - score pro ekonomiku R 2,91 2,69

Dle tohoto indexu se podniky d lí do následujících skupin:

finan  zdravé spole nosti: Dosahují Z - score 2,9 a víc,

šedá zóna, tedy podniky s díl ími problémy: Z – score 1,2 – 1,89,

firma s finan ními potížemi: mén  než 1,2.
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V tomto ohledu firma vykazuje dobré hodnocení. V roce 2006 adí firmu Altman v

index s hodnotou 2,91 do skupiny finan  zdravých spole ností.  V roce 2007 již jeho

hodnota lehce poklesla a firma se tak propadla do šedé zóny. Bylo to však z d vodu

zmín né nep id lení zakázky od armády. V roce 2008 se však situace op t zm nila a po

získání armádní zakázky se dá o ekávat op tovné r st tohoto indexu.

2.5.6 Tefler v test

Tento test slouží k ur ení pravd podobnosti rizika bankrotu.

Tabulka . 2.8: Tefler v test

Tefler v test 2006 2007
EBIT/krátkodobé závazky 0,09 0,08

Ob žná aktiva/cizí zdroje 1,09 1,13

Krátkodobé závazky/celková aktiva 0,30 0,32

Tržby/celková aktiva 1,99 1,73

TBM 0,56 0,52

Tento test d lí podnik do následujících skupin dle rizika:

TBM < 0,2 = vysoká pravd podobnost rizika,

TBM 0,21 – 0,29 = st ední pravd podobnost rizika,

TBM > 0,3 = nízká pravd podobnost rizika.

V tomto hledisku firma vykazuje v obou letech pozitivní výsledky. Hodnoty Teflerova

testu se pohybují nad hranicí 0,3, tudíž firma vykazuje nízkou pravd podobnost rizika.
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2.5.7 Souhrnné hodnocení

Z p edchozího vyplývá, že firma je finan  stabilní a má nízké riziko bankrotu.

Je patrno, že firma má velké obraty. Tržby v roce 2007 inily 185 milión . Jejich pokles

o 25 milión  oproti roku 2006 byl zap in n tím, že se firm  nepoda ilo získat kontrakt

s armádou. To bylo zap in no zm nou požadavk  a norem ze strany armády, které

firma napravila a v roce 2008 již znovu pro armádu dodávala.

Velký rozdíl mezi ziskem p ed zdan ním a istým ziskem je zap in n zvoleným

zp sobem ú etního odpisování, které nekoresponduje s odepisováním da ovým. Firma

odepisuje ú etn  víc, než povolují odpisy da ové. To jí opticky snižuje zisk, ze kterého

následn  musí odvést vyšší da . Zisk je zárove  zkracován velkými investicemi do

dlouhodobého majetku.

Jedná se o kapitálov  lehkou firmu, kdy v tšinu svého kapitálu váže v ob žných

aktivech, jmenovit  v zásobách materiálu, ve výrobcích a také v pohledávkách. Ty tvo í

32 milion , tudíž polovinu ob žných aktiv. To je obrovská ástka a firma by m la

podniknout kroky k jejímu snížení. Suma pohledávek je o 4 miliony vyšší, než suma

závazk .

Rentabilita aktiv je velmi nízká, což zap uje nízký vykazovaný zisk. B žná i

pohotová likvidita je v po ádku, likvidita okamžitá je kousek pod požadovanou hranicí.

Celkový finan ní stav firmy je s ohledem na situaci dobrý.
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3 Vlastní návrhy ešení, p ínos návrh ešení

3.1 Popis návrhu

Tato firma dostala lukrativní nabídku velkého obchodního et zce. Ten zjistil, že v jeho

sortimentu chybí produkt, po kterém je velká poptávka. Na trhu se však nenachází

žádný produkt, který by spl oval požadované parametry. Proto hledá spolehlivého

dodavatele, který by byl schopen požadavky splnit a zabezpe it dodávku smluveného

zboží. Jednalo by se o kickboxové pot eby, jmenovit  kickboxové pytle ve dvou

velikostních provedeních. V p ípad  uzav ení smlouvy by se daný obchodní et zec stal

výhradním odb ratelem, avšak firma by mohla tento výrobek prodávat ve vlastních

stávajících provozovnách koncovým uživatel m. Šlo by p edevším o výrobky vyrobené

nad rámec smlouvy za cílem plného využití nové výrobní linky a o kusy reklamované a

druhé jakosti. P edpokládaný podíl odbytu by tak inil p ibližn  95% ku 5% ve

prosp ch smluvního odb ratele.

Pro požadované navýšení výroby je stávající výrobní kapacita nedostate ná, stejn  jako

nároky prostorové. Z toho d vodu bude muset být z ízena odlou ená dílna. To pro

firmu znamená nemalé investice. Proto je pot eba provést podrobnou technicko-

ekonomickou studii, na základ  které se spolupráce, resp. projekt, vyhodnotí a následn

zamítne, nebo p ijme.

3.2 Marketingová strategie

Tento projekt je po marketingové stránce pon kud nestandardní. Jelikož vynikl na

základ  poptávky po produktech, na které se bude vztahovat smlouva o pravidelném

odb ru, je pro p ibližn  95% veškeré ro ní produkce p edem zajišt n odbyt. Avšak

zbývá ješt  5% produkce, kterou musí firma prodat sama. Proto je t eba provést analýzu

trhu a stanovit marketingovou strategii.
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3.2.1 Marketingový mix

3.2.1.1 Výrobek

Rozší ení výroby zahrnuje dva výrobky. Kickboxové pytle s ozna ením KX20 a KX30.

Tyto výrobky mají následující parametry:

Tabulka . 3.1: Charakteristiky KX20

KX20 Rozm r v [mm]
Délka pytle 850

Pr r pytle 320
Délka záv sného et zu 360
Délka popruhu p ezky 100

Váha 20 Kg

Tabulka . 3.2: Charakteristiky KX30

KX30 Rozm r v [mm]
Délka pytle 975

Pr r pytle 315
Délka záv sného et zu 370
Délka popruhu p ezky 100

Váha 30 Kg

K výrob  se bude používat polyesterová tkanina. Ta bude sloužit k výrob  vn jšího

obalu pytle. Ten bude podstupovat velké fyzické námaze, proto se od n ho vyžaduje

vysoká odolnost a trvanlivost. Z toho d vodu bude tato tkanina opat ena vn jší úpravou

polyvinylchloridem (PVC). Dále bude k výrob  pot eba popruh  a poutek, pro snadné

uchycení pytle na požadované místo, spolu s et zem a skobou. Sešití bude probíhat

pomocí vysokopevnostní nit .

Dalším d ležitým materiálem bude textilní odpad. Ten bude sloužit k pln ní pytl .

Firma má tu výhodu, že jednak spoustu takového dopadu sama produkuje, což jí sníží

náklady s tím spojené, jednak ve m st , kde se nachází, je mnoho textilních výroben,

které se v p ípad  zájmu rády odpadu zbaví. Tento odpad bude muset procházet

kladnou kontrolou, zda neobsahuje nepot ebné netextilní p edm ty. K tomu bude

sloužit skener, který detekuje nežádoucí p edm ty a na displeji na n  upozorní.
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3.2.1.2 Cena

Výrobky budou mít smluvn  stanovenou cenu. Tato cena m že být dle smlouvy

upravena dle aktuálních cen na trhu s prácí a materiálem. Spole nost se tak brání riziku

razantního zvýšení cen vstup . Ceny jsou smluvn  stanoveny na 430,- K  u výrobku

KX20 a 650,- K  u výrobku KX30. Firma GX si zárove  vyjednala, že pro výrobky,

které bude sama prodávat, si bude moct stanovit vlastní cenu. Odb ratelská firma s tím

souhlasila vzhledem k tomu, že firma GX bude disponovat pouze malým množstvím a

bude je prodávat pouze ve svých provozovnách a to p evážn  koncovým zákazník m.

Proto bude pro odb ratelskou firmu pouze zanedbatelné konkuren ní riziko.

V následujících tabulkách jsou uvedeny cenové kalkulace pro smluvního odb ratele.

Tabulka . 3.3: Cenová kalkulace výrobku KX20

ímý materiál: 167,90 K
Osobní náklady: Tarifní mzdy: 50,10 K

Odvody z mezd: 18,91 K
ímé mzdy: 69,02 K

Výrobní režie: 75,75 K
Vlastní náklady výroby: 312,67 K
Správní režie: 62,21 K
Vlastní náklady výkonu 374,87 K
Odbytová režie: 23,86 K
Úplné vl. náklady výkonu: 398,73 K
Kalkulovaný zisk: 5,06% 21,27 K
Smluvní cena: 420,00 K

Tabulka . 3.4: Cenová kalkulace výrobku KX30

ímý materiál: 297,77 K
Osobní náklady: Tarifní mzdy: 67,23 K

Odvody z mezd: 25,38 K
ímé mzdy: 92,61 K

Výrobní režie: 101,65 K
Vlastní náklady výroby: 492,03 K
Správní režie: 83,48 K
Vlastní náklady výkonu 575,51 K
Odbytová režie: 32,02 K
Úplné vl. náklady výkonu: 607,53 K
Kalkulovaný zisk: 5,07% 32,47 K
Smluvní cena: 640,00 K
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ímý materiál byl vykalkulován zam stnanci dle p edpokládané spot eby materiálu

jednotlivých výrobk . V cen  je zahrnut veškerý materiál i materiály pomocné. Ostatní

položky kalkulace a jejich výpo ty budou uvedeny dále ve finan ní analýze.

Zisk kalkulovaný u obou výrobk  se pohybuje na úrovni 5%.

3.2.1.3 Distribuce

U 95% výrobní kapacity se bude o distribuci starat odb ratel. Zbylé množství, což iní

asi 1500 kus , které bude firma distribuovat sama, budou z po átku sloužit k vytvo ení

bezpe nostních zásob. Firma poté bude schopna vyplnit prostoje ve výrob  bez

jakýchkoli následk  a postih . Dalším d vodem tvorby bezpe nostní zásoby jsou

edpokládané reklamace. Zbylé množství bude prodáváno na základ  stávajících

distribu ních  cest,  kterými  firma  disponuje.  Jedná  se  zejména  o  prodej  obchodním

et zc m a sportovním klub m, se kterými má firma navázány obchodní vztahy.

3.2.1.4 Propagace

Propagace tohoto výrobku není zapot ebí, jelikož v tšina výrobní kapacity bude

okamžit  prodána a firma vlastní dobrý goodwill.

3.3 Umíst ní výrobní jednotky

Firma vlastní vhodnou budovu pro danou výrobu. Tento objekt zakoupila p ed n kolika

lety za výhodných podmínek, ovšem dodnes jej nevyužívala. Je již dlouho nepoužívaný,

proto bude nutná investice do jeho revitalizace. Tako investice obsahuje náklady na

rekonstrukci, jako je úprava haly, z ízení sociálních za ízení, obnova elektroinstalace a

rozvod  vody apod. Výše náklad  byla vykalkulována na 1 194 847,00 K  a bude pln

hrazena z prost edk  firmy.

Objekt ve všech hlediscích pln  vyhovuje požadavk m projektu. Nachází se v oblasti

s nízkou nezam stnaností, ili firma bude schopna p ípadn  ušet it na osobních

nákladech.
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Objekt také spl uje požadavky projektu na infrastrukturu. Ty sice nejsou nijak vysoké,

ale je zapot ebí dobrá dostupnost pro kamiony a nákladní automobily kv li doprav

materiálu a distribuci výrobk .

Vliv projektu na životní prost edí je minimální. Výroba neprodukuje žádné zdraví

škodlivé látky. Jediné dv  rizikové látky používané p i výrob  jsou lepidlo a barva na

sítotisk. Ob  však budou pln  spot ebovávány, bez vedlejšího odpadu. Naopak forma

bude pro výrobu pot ebovat zna ný p ísun textilního odpadu, ímž uleh í životnímu

prost edí. Tento odpad bude dovážet ze svých vlastních výroben, ímž jim ušet í

náklady na likvidaci. V p ípad  nedostatku textilního odpadu vlastní produkce existuje

mnoho firem, které se ho rádi zbaví za odvoz.

3.4 Technologie a výrobní za ízení

Výroba bude probíhat ve ty ech fázích a to jmenovit  st íhání, šití, cpaní a tisk. Ke

každé fázi bude pot eba jiných stroj .

V první fázi výroby bude zapot ebí dvou stroj . Jedná se o vysekávací automat, který

z pevnostní textilie potažené latexem vysekává požadované tvary pot ebné k výrob

povrchu pytle. Po izovací cena tohoto stroje je 1 200 000 K . Tyto finan ní prost edky

budou erpány z investi ního úv ru. Druhý stroj je tzv. ezací stroj, pomocí n hož se

dále upravují polotovary. Tento stroj již firma vlastní a momentáln  jej nevyužívá, proto

jej m že p esunout do této výroby.

Druhý proces, šití, je víc asov  namáhavý. Jsou pot ebné dva druhy stroj . Šicí

automat JUKY 224, který obsluhují 3 lidé. Do tohoto automatu se vkládají jednotlivé

ásti pytl , které pak stroj automaticky spojuje. Cena tohoto stroje je 1 500 000 K  a

bude hrazena z vlastních zdroj  firmy. Druhým druhem stroje je šicí stroj ADLER,

kterých firma vlastní n kolik a m že je do výroby dodat. Pro tuto výrobu budou pot eba

i kusy, každý s vlastní obsluhou. Tyto stroje budou používány k dokon ovacím pracím

a finální úprav .
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etí proces výroby je cpaní. Ten zajiš uje napln ní pytl  textilním odpadem. K tomu

slouží drti , dopravník a hydraulický lis. Po izovací cena t chto za ízení je 2 689 872

. Tento proces za íná v drti i, kam se nasype textilní odpad. Drti  nejd ív pevným

soukolím odd lí velké pevné ásti, které by mohl p ípadný odpad obsahovat. Dále

odpad rozdrtí na malé kousky, aby byla nápl  pytle konzistentní. Tato dr  se p esune na

dopravník a následuje kontrola veškerých pevných ástí, jako jsou knoflíky, zipy a jiné

nežádoucí v ci. K tomu ú elu je dopravník vybaven rentgenem s obrazovkou, která

identifikuje veškeré netextilní ásti. Posledním krokem je nacpání tohoto p et íd ného

odpadu do pytl . K tomu slouží hydraulický lis nastavený na požadovaný tlak. Takto je

výrobek p ipraven na finální úpravu.

tvrtý procesem je sítotisk. Technika k tomu pot ebná je pom rn  nákladná. Našt stí

firma pot ebuje pro jiný druh výroby obnovit techniku spl ující nové požadavky trhu.

Stávající stroj spl uje požadavky pro tuto novou výrobu, takže jej sem m že p esunout.

Bude se tisknout zejména logo firmy a název výrobku. Pozd ji možná i n které obrazce.

Další technika pot ebná k výrob  je vysokozdvižný vozík. Ten bude sloužit k p eprav

materiálu a výrobk  mezi výrobnou a skladem a k nakládání a vykládání nákladních

aut. Stejn  tak budou pot eba manipula ní vozíky na p epravu polotovar  mezi

jednotlivými stupni výroby. Pro ízení výroby a bude mistrovi zakoupen PC.
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V následující tabulce bude uveden souhrn investi ních požadavk  projektu.

Tabulka . 3.5: Výrobní za ízení

Druh Po izovací cena Zdroje krytí
Hala, stavební práce 1 194 847,00 K Vlastní zdroje
Vysekávací automat 1 200 000,00 K Investi ní úv r

ezací stroj Stávající výrobní za ízení
Šicí automat JUKI 224 1 500 000,00 K Vlastní zdroje
Šicí stroj ADLER Stávající výrobní za ízení
Drti  DRT 730 1 232 168,00 K Investi ní úv r
Dopravník 668 774,00 K Investi ní úv r
Hydraulický lis 788 930,00 K Investi ní úv r
Sítotisk Stávající výrobní za ízení
Vysokozdvižný vozík 345 000,00 K Vlastní zdroje
Manipula ní vozíky 82 348,00 K Vlastní zdroje
PC-mistr 40 570,00 K Vlastní zdroje
Pracovní st l 80x183 6 000,00 K Vlastní zdroje
Pracovní st l 55x80 4 000,00 K Vlastní zdroje
Pracovní židle 1 600,00 K Vlastní zdroje

evlékací sk ín 8 000,00 K Vlastní zdroje
Telefon 1 500,00 K Vlastní zdroje
Lavice 2 500,00 K Vlastní zdroje

Po sou tu jednotlivých položek rozd lených dle druh  krytí investic je patrné, že pom r

vlastních zdroj  a ú ast cizích zdroj  respektuje rozd lení stávajících pasiv, kdy krytí

cizími zdroji p evažuje. Firma disponuje dostate ným cash-flow k realizaci investic.

Tabulka . 3.6: Zp sob financování DM

Druh krytí investic
Vlastní 3 186 365,00 K
Úv r 3 889 872,00 K
Celkem 7 076 237,00 K



61

Vlastní návrhy ešení, p ínos návrh ešení

3.4.1 Investi ní úv r

Investi ní úv r bude firma erpat u finan ní instituce, se kterou již dlouho spolupracuje

a má s ní smluvenou individuální 6% úv rovou sazbu. V následující tabulce je

zpracován p tiletý úv rový kalendá  s anuitními splátkami.

Tabulka . 3.7: Úv rový kalendá

Rok Po áte ní stav
úv ru

Anuitní splátka Úrok Úmor Kone ný stav
úv ru

2010 3 889 872,00 K 902 424,00 K 214 682,00 K 687 742,00 K 3 202 130 K

2011 3 202 130,00 K 902 424,00 K 172 264,00 K 730 160,00 K 2 471 970 K

2012 2 471 970,00 K 902 424,00 K 127 229,00 K 775 195,00 K 1 696 775 K

2013 1 696 775,00 K 902 424,00 K 79 417,00 K 823 007,00 K 873 768 K

2014 873 768,00 K 902 424,00 K 28 656,00 K 873 768,00 K 0,00 K

Suma 4 512 120,00 K 622 248,00 K 3 889 872,00 K

Úrok z úv ru na 3 889 872, 00 K  za p t let tedy iní 622 248,00 K . Celkov  tak firma

splatí bance 4 512 120,00 K .

3.4.2 Odpisy majetku

Po ízený majetek se d lí do t í odpisových skupin. Do první odpisové skupiny pat í

po íta , do druhé výrobní za ízení a do páté odpisové skupiny pat í stavba. Hodnoty

jednotlivých skupin jsou následující.

Tabulka . 3.8: Odpisové skupiny

Odpisová skupina Hodnota majetku
1.sk 40 570,00 K
2.sk 5 389 872,00 K
5.sk 1 194 847,00 K

Ve firemních sm rnicích je jako výchozí zvoleno rovnom rné odepisování. To bude

platit i pro následující majetek. V dalších tabulkách jsou uvedeny ro ní odpisy

jednotlivých skupin.
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Tabulka . 3.9: Plán odpis  1. odpisové skupiny

Rok PC Odpis ZC
2010 40 570,00 K 8 114,00 K 32 456,00 K
2011 32 456,00 K  16 228,00 K  16 228,00 K
2012 16 228,00 K 16 228,00 K 0,00 K

Tabulka . 3.10: Plán odpis  2. odpisové skupiny

Rok PC Odpis ZC
2010 5 389 872,00 K 592 885,92 K 4 796 986,08

2011 4 796 986,08 K  1 199 246,52 3 597 739,56

2012 3 597 739,56 K 1 199 246,52 2 398 493,04

2013 2 398 493,04 K  1 199 246,52 1 199 246,52

2014 1 199 246,52 K 1 199 246,52 0,00 K

Tabulka . 3.11: Plán odpis  3. odpisové skupiny

Rok PC Odpis ZC
2010 1 194 847,00 K 16 727,86 K 1 178 119,14

2011 1 178 119,14 K  40 624,80 K 1 137 494,34

2012 1 137 494,34 K 40 624,80 K 1 096 869,55

2013 1 096 869,55 K  40 624,80 K 1 056 244,75

2014 1 056 244,75 K 40 624,80 K 1 015 619,95

2015 1 015 619,95 K  40 624,80 K  974 995,15 K
2016 974 995,15 K 40 624,80 K 934 370,35 K

… … … …
2038 81 249,60 K 40 624,80 K 40 624,80 K
2039 40 624,80 K 40 624,80 K 0,00 K
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V následující tabulce jsou se teny odpisy všech t í skupin za jednotlivé roky.

Tabulka . 3.12: Sumy ro ních odpis

Roky Suma ro ních odpis
2010 617 727,78 K
2011 1 256 099,32 K
2012 1 256 099,32 K
2013 1 239 871,32 K
2014 1 239 871,32 K
2015 40 624,80 K
2016 40 624,80 K

… …
2039 40 624,80 K

Tyto odpisy budou následn  použity v dalších výpo tech.

3.5 Lidské zdroje

Firma bude pro zamýšlenou odlou enou dílnu pot ebovat jak kvalifikovanou, tak i

nekvalifikovanou pracovní sílu. Kvalifikovaní pracovníci budou zapot ebí k obsluze

stroj  a vysokozdvižného vozíku, nekvalifikovaná pracovní síla pak m že pomáhat

s ru ními pracemi, jako je kladení polotovar  do stoj  a manipulaci s materiálem a

výrobky.

K výpo tu pot ebného množství pracovní síly byla zam stnanci provedena kalkulace

normohodin pot ebných k výrob  jednoho výrobku každého druhu, které jsou uvedeny

v následujících tabulkách. Tyto normohodiny na výrobek byly následn  vynásobeny

plánovanou ro ní výrobou, což u obou výrobk iní 15 750 kus .

Tabulka . 3.13: Normohodiny pro KX20

KX20 normohodin/ks Normohodin celkem
St íhání 0,019863 312,84225

Šití 0,224725 3539,41875
Cpaní 0,2525 3976,875
Tisk 0,050793 799,98975

Celkem 0,547881 8629,12575
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Tabulka . 3.14: Výpo te normohodin pro KX30

KX30 normohodin/ks Normohodin celkem
St íhání 0,024892 392,049

Šití 0,413373 6510,62475
Cpaní 0,363933 5731,94475
Tisk 0,050793 799,98975

Celkem 0,852991 13434,60825

Ze sloupce „normohodin celkem“ se pak dá usuzovat, nakolik asov  náro né budou

jednotlivé fáze výroby. Z firemních statistik vyplývá, že zam stnanci pr rn

odpracují za jeden rok 225 pracovních dní. P i denní pracovní dob  8 hodin tak iní

asový fond na jednoho zam stnance 1800 normohodin. Z toho budou vycházet

následující výpo ty, kdy se nejd ív se tou normohodiny obou výrobk  pro jednotlivé

fáze výroby a následn  se tyto hodnoty vyd lí ro ním asovým fondem jednoho

zam stnance. Tak se zjistí pot ebné množství zam stnanc  na jednotlivých fázích

výroby, viz následující tabulka.

Tabulka . 3.15: Výpo te pot eby pracovník

Fáze výroby Normohodin
celkem

Nh / ro ní asový
fond

Pot eba pracovník

St íhání 705 0,39160625 1
Šití 10050 5,5833575 6

Cpaní 9709 5,39378875 6
Tisk 1600 0,8888775 1

Celkem 22064 14

Po zaokrouhlení podílu na celá ísla nahoru, zjistíme, kolik pracovník  je pot eba, tedy

jeden pro st íhání, šest pro šití, šest na cpaní a jeden pro tisk. Se zaokrouhlováním

ovšem vzniká jeden problém. Nap íklad u st íhání vychází pot eba normohodin na 705

za rok, ovšem jeden zam stnanec má ro ní asový fond 1800 normohodin. Z toho

vyplývá, že víc jak polovina jeho asu nebude využita. Podobn  je tomu i u ostatních

fází výroby. Tento problém bude mimo jiné ešen úklidem a údržbou provozovny a

stroj . U fáze cpaní bude tento p ebyte ný asový fond využit tak, že jeden zú astn ný

pracovník bude dle pot eby manipulovat s vysokozdvižným vozíkem, což vy erpá

zbytek jeho asového fondu. U ostatních fází výroby bude pro první rok ponechán
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výsledný stav z d vodu vytvo ení rezerv a v p ípad  zjišt ní prostoj  a neefektivnosti

práce bude následn  po et zam stnanc  upravován.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro provoz odlou ené dílny bude zapot ebí 14

lník  a jeden mistr. Ze 14 d lník  pak bude pot eba 6 kvalifikovaných do šicího

procesu a jeden kvalifikovaný pro práci s vysokozdvižným vozíkem. Ostatní pracovníci

budou moct být k výkonu své práce pouze zaškoleni.

Z toho vyplývá i samotná organizace a ízení. Vedení samotné odlou ené dílny bude

mít v kompetenci mistr. Ten bude mít krom  chodu dílny na starosti i objednávky

materiálu a expedici výrobk . Dále bude v p ípad  pot eby vypomáhat ve výrob . U

každé fáze výroby bude jeden pov ení pracovník, který bude mít na starosti sv j úsek a

spolupracující, a bude p ímo pod ízený mistrovy.

3.6 Plán realizace projektu

Dle dohody mezi smluvními stranami by m l odb ratel p evzít první zboží v pr hu

ledna roku 2010. Firma má proto dostatek asu na realizaci. Ta by m la v období od

zá í do prosince zahrnovat stavební práce na nemovitosti, nákup a instalaci stroj  a

za ízení, nákup materiálu, výb r nových zam stnanc  a veškeré další pot ebné kroky

k tomu, aby byla firma byla schopna zahájit provoz na za átku roku 2010.
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3.7 Finan ní plán

3.7.1 Plán náklad

Plán náklad  zobrazuje plánovanou výši náklad  v jednotlivých letech života projektu,

v tomto p ípad  za p t let.

Tabulka . 3.16: Plán náklad

Položka
Provoz

2010 2011 2012 2013 2014
ímý materiál 7334 7481 7631 7783 7939

Energie 495 505 515 525 536
Spot eba mat. a energie 7829 7986 8146 8309 8475
Opravy a udržování 273 273 273 273 273
Ostatní služby, doprava 323 280 235 187 137
Služby celkem 595 553 508 460 409
Výkonová spot eba 8425 8539 8653 8768 8884
Mzdové náklady 2052 2052 2052 2052 2052
Náklady na soc. a zdrav.
poj.

698 698 698 698 698

Osobní náklady 2750 2750 2750 2750 2750
Dan  a poplatky 50 50 50 50 50
Odpisy PC 16 12 12 0 0
Odpisy strojové 1671 930 930 930 930
Odpisy stavební 17 41 41 41 41
Odpisy celkem 1704 983 983 970 970
Úroky 215 172 127 79 29
Ostatní provozní náklady 2921 2921 2921 2921 2921
Náklady celkem 15849 15242 15356 15459 15575

Materiály na kus jednotlivých výrobk  byly stanoveny zam stnanci dle daných

parametr  výrobk . Z této hodnoty byl na základ  množství vypo ítán p ímý materiál.

Energie byla stanovena dle p edpokládané spot eby. Do hodnoty služeb celkem byly

zapo ítány náklady na opravy a udržování majetku, doprava a jiné služby pot ebné pro

chod dílny. Osobní náklady zahrnují mzdy za zam stnance a náklady na sociální a

zdravotní pojišt ní. Dále jsou do náklad  zahrnuty dan  a poplatky, odpisy investi ního

majetku, úroky za investi ní úv r a ostatní provozní náklady, zahrnující obchodní a

správní režii. Položky p ímý materiál, energie jsou každý rok navýšeny o 2% oproti
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minulému roku, aby respektovaly možné navýšení cen. V posledním ádku jsou poté

patrny náklady jednotlivých let.

3.7.2 istý pracovní kapitál

Již v období výstavby bude zapot ebí, z d vodu p edzásobení se materiálem a

surovinami, vynaložit 587 000,00 K . Minimální p edpokládaná výše pot eby

finan ního majetku na konci roku 2009 je 220 000,00 K . P i výstavb  také dojde

k prvnímu kontaktu s dodavateli, na základ ehož vzniknou závazky z obchodního

styku. Ty jsou pro konec roku, kdy bude probíhat výstavba, odhadovány na

578 000,00 K .

Tabulka . 3.17: istý pracovní kapitál

Položka Výstavba Provoz
1 2 3 4 5

Zásoby
   a) materiál 587 733 748 763 778 794
   b) nedokon ená výroba 183 187 191 195 198
   c) výrobky 807 823 839 856 873
Pohledávky z obch. styku 1614 1646 1679 1712 1747
Finan ní majetek 220 257 262 267 272 278
Ob žná aktiva 807 3594 3666 3739 3814 3890
Závazky z obchodního
styku

587 1100 1122 1145 1167 1191

Závazky k zam stnanc m 147 150 153 156 159
Krátkodobé závazky 587 1247 1272 1297 1323 1350

istý pracovní kapitál 220 2347 2394 2442 2491 2540
ír stek PK 220 2127 47 48 49 50

Souhrnem zásob, pohledávek a finan ního majetku jsou ob žná aktiva. Od nich se pak

ode tou krátkodobé závazky a výsledkem je istý pracovní kapitál. Tedy pro rok, ve

kterém bude probíhat výstavba, iní plánovaný PK 220 000,00 K . V dalších letech je

tomu obdobn , pouze se do ob žných aktiv navíc zapo ítá nedokon ená výroba,

výrobky a pohledávky z obchodního styku, které se za nou tvo it po zahájení výroby.

Stejn  je tomu u závazk  k zam stnanc m a sociálnímu zabezpe ení.
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3.7.3 Plánovaný výkaz zisk  a ztrát

V následující tabulce je kalkulace hospodá ského výsledku. K tomu jsou použity

edem dané hodnoty, jako tržby založené na cen  a množství prodaných kus , i

hodnoty plánované, která jsou uvedeny v p edchozích kapitolách.

Tabulka . 3.18: Plánovaný výkaz zisku a ztrát

Položka Provoz
1 2 3 4 5

Výkony 16695 16695 16695 16695 16695
Tržby 16695 16695 16695 16695 16695

Výkonová spot eba 8425 8539 8653 8768 8884
  Spot eba materiálu a energie 7829 7986 8146 8309 8475
  Služby 595 553 508 460 409

idaná hodnota 8270 8156 8042 7927 7811
Osobní náklady 2750 2750 2750 2750 2750
Dan  a poplatky 50 50 50 50 50
Odpisy dlouhodobého majetku 1704 983 983 970 970
Ostatní provozní náklady 2921 2921 2921 2921 2921
Hospodá ský výsledek p ed
zdan ním

846 1453 1339 1236 1120

Da  z p íjm 178 305 281 260 235
Hospodá ský výsledek po zdan ní 669 1148 1058 976 885

Od výkon , potažmo tržeb, je ode tena výkonová spot eba. Výsledkem je p idaná

hodnota. Od ní jsem ode etl náklady na zam stnance, dan  a poplatky, odpisy a ostatní

provozní náklady, které zahrnují správní a obchodní režii. Výsledkem jsou hospodá ské

výsledky jednotlivých let. Z n j je pak vypo tena da . I když vývoj výše sazby dan

z p íjm  právnických osob napovídá její další tendenci ke snižování, tak po celou dobu

projektu je uvažována da  21%. V posledním ádku jsou pak patrny hospodá ské

výsledky jednotlivých let po zdan ní.
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3.7.4 Cash-flow

Vývoj cash-flow spojeného s projektem je zachycen v následující tabulce.

Tabulka . 3.19: Cash-flow

Položka Výstavba Provoz
1 2 3 4 5

íjmy 3890 16695 16695 16695 16695 22195
   Výnosy 16695 16695 16695 16695 16695
   Úv r 3890
   Likvida ní hodnota 3630
Výdaje 7296 17138 15341 15478 15620 15763
   P ír stek DM 7076
   Úmor úv ru 688 730 775 823 874
   P ír stek PK 220 2127 47 48 49 50
   Investi ní výdaje 7296 2815 777 823 872 924
   Náklady bez
odpis

14145 14259 14374 14489 14604

   Da  z p íjm 178 305 281 260 235
Cash-Flow -3406 -443 1354 1217 1075 4562

íjmy se skládají v prvním roce z úv ru, v dalších letech z výnos  za prodané zboží a

v posledním roce ješt  z likvida ní hodnoty majetku, tedy z p íjm  za prodej výrobního

za ízení.

Výdaje tvo í v prvním roce p ír stek dlouhodobého majetku a p ír stky istého

pracovního kapitálu, v dalších letech pak ješt  úmory úv ru, náklady bez odpis  a da

z p íjmu.

První a druhý rok je cash-flow záporný z d vodu investic do dlouhodobého majetku a

do istého pracovního kapitálu. Naopak poslední rok je CF kladný s vysokou hodnotou,

což je zp sobeno p íjmy z prodeje DM.
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3.7.5 Vyhodnocení ekonomické efektivnosti

Pro tyto výpo ty je nutné nejprve stanovit pr rné vážené náklady kapitálu firmy,

neboli WACC, podle ehož bude stanovena diskontní sazba. Z finan ní analýzy firmy je

patrné, že podíl vlastního kapitálu k cizímu majetku je 42% ku 58%. Náklady firmy na

vlastní kapitál jsou stanoveny na 16%, náklady cizích zdroj iní 6%. P i uvažované

sazb  dan  z p íjm  21% je hodnota WACC následující.

= 0,06( 0,21) ×
58

100 + 0,16 ×
42

100 9,5%

Pro další výpo ty bude tedy diskontní sazba uvažována ve výši 9,5%.

V následující tabulce je uveden výpo et isté sou asné hodnoty založený na istém

pen žním toku, tzv. cash-flow, jehož hodnoty jsou p evzaty z tabulky . 3.19: Cash-

flow.

Tabulka . 3.20: Výpo et isté sou asné hodnoty

Položka Výstavba Provoz
1 2 3 4 5

istý pen žní tok -3406 -443 1354 1217 1075 4562

Kumulovaný istý pen žní tok -3406 -3849 -2495 -1278 -203 4359

Diskontovaný istý pen žní tok -3406 -404 1130 928 748 2902

Kumulovaný diskontovaný istý p. tok -3406 -3811 -2681 -1753 -1004 1897

Diskontní faktor 1,000 0,913 0,834 0,762 0,696 0,636

Výpo et vychází z istého pen žního toku jednotlivých let, který je následn

diskontován sazbou odpovídající WACC firmy a dále se ten. Sou asná istá hodnota

poté vychází na 1 897 000,00 K , což iní cca 25% investi ních výdaj .
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3.7.6 EVA

Výpo et ukazatele EVA, resp. ekonomické p idané hodnoty, je založen na úprav  zisku

po zdan ní o náklady investovaného kapitálu. Jde tedy o výpo et skute ného

ekonomického výkonu podniku.

Tabulka . 3.21: Výpo et ukazatele EVA

Položka Provoz
1 2 3 4 5

PHV po zdan ní 669 1148 1058 976 885
Investovaný kapitál 7076 5372 4390 3407 2437
Náklady kapitálu (9,5%) 670 509 416 323 231
EVA -1 639 642 653 654

V prvním roce provozu je EVA sice záporná, ovšem jen nepatrn , v dalších letech už je

pak kladná. Pomocí ekonomické p idané hodnoty se m že stanovit i istá sou asná

hodnota projektu. Postup je takový, že EVA jednotlivých let se diskontuje sazbou

odpovídající WACC a následn  se výsledné hodnoty se tou.

Tabulka . 3.21: Výpo et SH na bázi EVA

Položka Provoz
1 2 3 4 5

EVA -1 639 642 653 654
Diskontní faktor 0,9135 0,8345 0,7623 0,6964 0,6361
Diskontovaná EVA -1 533 489 455 416
Kumulovaná diskontovaná EVA -1 532 1021 1476 1892

Tato sou asná istá hodnota projektu, vycházející z ukazatele EVA, by m la být

identická s istou sou asnou hodnotou založenou na diskontování cash-flow. To

s hodnotou 1 892 000,00 K  platí a rozdíl inící pouhých p t tisíc je d sledkem

nep esností p i zaokrouhlování.
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3.8 Rizika projektu

Rizik p sobících na tento projekt je mnoho. V následujícím textu se je pokusím

identifikovat, stanovit výši jejich rizika a navrhnout opat ení vedoucí k jejich snížení, i

ípadné eliminaci.

3.8.1 Identifikace rizik

Mezi b žná rizika pat í p írodní, neboli zásahy vyšší moci. Tato rizika mohou mít

závažné následky, ovšem jejich výskyt je minimální a je složité se jim bránit. Objekt,

kde odlou ená dílna sídlí, se však nenachází v oblasti se zvýšeným výskytem t chto

pohrom, tudíž možnost havárie výrobního za ízení, zp sobená nap íklad povodní,

trem, nebo jinou živelnou pohromou, je zanedbatelná. Jediné zvýšené riziko je

v p ípad  požáru stroj i objektu.

V posledních pár m sících je ve spojení s riziky asi nefrekventovan jším tématem

ekonomická krize. Pro projekt samotný je ovšem toto riziko nízké. Existuje totiž

smluvní odb ratel, který zajistí odbyt tém  veškerých výrobk . To ale zárove  p ináší i

velmi vysoké externí riziko. To spo ívá v tom, že by se mohlo stát, že tento jediný

odb ratel by vlivem p sobení ekonomické krize nedostál smluvním podmínkám. Firma

by poté m la veliký problém výrobky sama distribuovat a prodávat a projekt by tak

velmi pravd podobn  zkrachoval. Jelikož se však jedná o velký mezinárodní obchodní

et zec, je toto riziko také nízké. Další ekonomickou hrozbou je finan ní stabilita firmy

samotné v dob  ekonomické krize, kterou sice poci uje, ovšem v tší problémy

s odbytem zatím nezaznamenala.

Co se tý e rizik výrobních, nehrozí projektu nedostatek zdroj , vedoucí k omezování

výroby. Jedním z problém  v tomto sm ru by mohl být nedostatek kvalifikované

pracovní síly. Ovšem v dob  rostoucí nezam stnanosti je to irelevantní. Rizika

dodavatelská na výrobu mohou p sobit pouze omezen , jelikož dodavatel  je mnoho,

mají slabou vyjednávací sílu a firma je m že kdykoli zm nit.
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Provozní rizika jsou vyšší, jelikož výroba vyžaduje složité výrobní za ízení, které se

že jednoduše poškodit a navíc n které stroje firma nebude kupovat nové, ale využije

již starších, které vlastní, ale momentáln  nevyužívá. Tím se samoz ejm  hrozba poruch

dále zvyšuje.

Tržní rizika spojená s úsp šností výrobk  na trzích domácích i zahrani ních jsou

evedena na odb ratele, jelikož výrobky jsou zhotoveny p ímo na zakázku dle

požadavk  zákazníka a p evážnou v tšinu jich bude distribuovat sám odb ratel.

Finan ní rizika zahrnují dostupnost zdroj  financování. V tomto sm ru hrozí projektu

riziko s malou pravd podobností, ovšem s velikými následky. Jedná se o možnost, že

banka firm  neposkytne investi ní úv r pot ebný ke zbudování odlou ené dílny a

k jejímu uvedení do provozu. Další možnou hrozbou je zvýšení p edpokládané úrokové

sazby u úv ru. Toto riziko už je vyšší, ovšem jeho dopad na projekt je malý.

Politické hrozby se v poslední dob  mohou zdát d ležit jší než p ed pár m síci. Pád

vlády m l, mimo jiné veliký vliv na to, jak d ryhodn  a stabiln  te eská republika,

potažmo eské firmy, p sobí na zahrani ní subjekty. Jejich ned ra m že znamenat

ochladnutí zahrani ního obchodu. To ovšem pro projekt neznamená vyšší riziko, jelikož

s odb ratelem již dlouho spolupracuje a má s ním vybudovány dobré obchodní vztahy.

Projektu hrozí asové riziko založené na možnosti neplánovaného prodloužení

rekonstrukce objektu, instalací za ízení a uvedení do provozu. Na základ  smlouvy je

totiž firma povinna za ít dodávat výrobky v pr hu prvního m síce roku 2010.
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3.8.2 Hodnocení rizik

Jako metoda hodnocení rizik byla zvolena metoda kvalitativní. Jedná se v ní o

posouzení každého rizika jak z hlediska pravd podobnosti vzniku, tak z hlediska síly

dopadu.

Tabulka . 3.22: Hodnocení rizik

Riziko Bodové ohodnocení
pravd podobnost

Bodové ohodnocení
dopadu

Výsledné ohodnocení
rizika

írodní 1 10 10
Ekonomické 10 10 100

Výrobní 1 5 5
Provozní 5 5 25

Tržní 5 10 50
Finan ní 5 10 50
Politické 10 1 10

asové 5 15 75

Dle výsledk  se rizika d lí do t í skupin. Do kategorie ípustného rizika se adí pouze

výrobní. Toto riziko je p ijatelné, jelikož je vysoce náhodné a má minimální dopady na

projekt, nevyžaduje tudíž žádné opat ení.

Do skupiny únosného rizika pat í írodní, provozní a politické. írodní rizika mají

sice menší pravd podobnost vzniku, ale jejich dopad na firmu a její innost je zásadní.

Tato skute nost je firmou neovlivnitelná. M že se pouze snažit zmírnit dopady.

Provozní rizika jsou spojená p edevším s nebezpe ím poruchy n kterého z výrobních

stroj . Toto se dá podstatnou m rou snížit, pokud firma nakoupí kvalitní výrobky a

bude provád t pravidelnou údržbu. Politické rizika však firma nijak neovlivní.

Ve skupin podstatného rizika se nachází ekonomické, tržní a finan ní. V dnešní

dob ,  kdy  se  asto  nedodržují  sjednané  (i  zákonem  dané)  termíny,  je  to  velmi

pravd podobný scéná . Toto riziko se musí brát v potaz a ješt  p ed jeho možným

vznikem se mu musíme snažit p edejít. A to pomocí korektních smluv spl ujících

platný legislativní rámec, zejména sjednání smluvních pokut plynoucích z nedodržení

termínu. Finan ní rizika jsou sice mén  pravd podobná, nicmén  jejich dopad na

projekt by byl zásadní. Firma má však s finan ními institucemi dobré vztahy a p id lení

úv ru by nem lo být problémové.
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Cílem této diplomové práce bylo zpracování podnikatelského zám ru z ízení odlou ené

dílny a stanovení jeho relevantnosti. Za tímto ú elem bylo nutné shromáždit,

prostudovat a zpracovat teoretické zdroje, poskytující informace pro zpracování

podnikatelského zám ru.

V první kapitole jsem uvedl, jak podnikatelský plán po formální a obsahové stránce

ipravit a jak provést jednotlivé analýzy, podle kterých se následn  m že projekt

vyhodnotit.

V druhé kapitole jsem se zam il na spole nost, která projekt plánuje uskute nit.

Provedl jsem analýzu trhu, která zkoumá jak oborové, tak i obecné okolí. Ze záv  pak

byla sestavena SWOT analýza, která zachycuje silné a slabé stránky, stejn  jako

íležitosti a hrozby, které na firmu p sobí. Dále byla zpracována finan ní analýza. Na

jejím základ  byl zhodnocen finan ní stav firmy a bylo konstatováno, že firma je zdravá

a je schopna projekt realizovat.

etí kapitola se poté v nuje p ímo podnikatelskému zám ru, tedy návrhové ásti. Zde

je popis zám ru a jeho výchozí údaje. Dále je zpracována marketingová ást, pozornost

je v nována zejména marketingovému mixu. Dále je zváženo umíst ní výrobní jednotky

a uvedeno pot ebné výrobní za ízení, na jehož základ  je zpracován investi ní plán a

plán odpis . Pozornost je v nována i lidským zdroj m.

Ve finan ním plánu je stanoven úv rový kalendá , plán náklad , výpo et istého

pracovního kapitálu, plánovaný výkaz zisku a ztrát, plánované cash-flow a výpo et

pr rných vážených náklad  na kapitál. Pomocí nich je pak stanovena istá sou asná

hodnota projektu, založená jak na diskontování istého pen žního toku jednotlivých let,

tak i na diskontování ukazatele EVA. Ob  tyto hodnoty jsou identické a celých 25%

investovaného kapitálu.

Z práce tedy vyplynulo, že za p edpokladu stability prognózovaných faktor  je

projekt životaschopný a investi  výhodný.

žu tedy konstatovat, že veškerých cíl  bylo dosaženo.
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