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teoretické poznatky z oblasti podnikatelského záměru, analýzu současného stavu 

společnosti a návrh na rozšíření podnikání ve společnosti. 

Klíčová slova: podnikatelský záměr, rozšíření firmy, ekonomická efektivita 
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A B S T R A C T 
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ÚVOD 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma „Podnikatelský záměr na rozšíření 

firmy XY s.r.o“. 

 

Podnikatelský plán je důležitou a zásadní složkou úvah o založení nebo rozvoji 

podniku, k nimž je třeba  mnoho hodin kritického posuzování všech aspektů vytyčeného 

záměru za podnikatelovy účasti. Výsledkem těchto úvah je pak souhrnný dokument, 

jenž má určitou posloupnost, je dán konvencemi, ale zároveň je zcela jednoduchý a 

logický, a bude podnikateli rádcem při zakládání nebo rozvoji podniku.  

 

Podnikatelský plán často také bývá prostředkem k získání potřebného kapitálu, 

kdy oslovíme finanční sektor. Může to být v případě, že budeme chtít zaujmout 

investora, či když si budeme chtít půjčit od banky za účelem dalšího rozvoje naší 

podnikatelské myšlenky. Není důležité, jestli jde o myšlenku rozšíření stávající firmy, 

která potřebuje další kapitál pro svůj růst, či o myšlenku o založení nové firmy. 

V současné silné konkurenci je kvalitně sestavený podnikatelský plán jedním ze 

základních předpokladů úspěšného rozvoje podniku. 

Dalším důvodem, proč vypracovat podnikatelský plán, resp. přehled plánových 

aktivit, je podnikatelský plán jako nástroj kontroly. Na konci každého roku se srovnají 

plánované údaje se skutečnými a při tomto srovnání vidíme, zda-li došlo k naplnění 

plánovaných údajů.  

Pro výše uvedené důvody a mnoho jiných je podnikatelský plán jedním z prvních 

kroků na cestě k úspěchu v podnikatelské činnosti.  

 

Společnost XY, pro kterou jsem podnikatelský plán na rozšíření podnikání 

zpracoval, se zabývá výrobou, prodejem a servisní činností v oblasti pekárenských 

technologií, tzn. společnost vyrábí a dodává do pekáren pekařské pece a ostatní zařízení. 

Společnost vznikla již v roce 1991 a za dobu své existence vyrobila stovky pecí a 

pekárenských zařízení. Patří k předním českým producentům v tomto oboru a svou 

produkci z větší poloviny vyváží na zahraniční trhy. 

 

Práce je členěna do tří hlavních částí. V první části je vymezeno teoretické řešení 

sestavení podnikatelského plánu a finančních ukazatelů, především hodnocení 
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efektivnosti vložené investice. Druhou hlavní částí je zhodnocení stávajícího stavu 

firmy XY. Zde jsou díky analýze zhodnoceny poznatky získané studiem literatury a 

dávají celkový a ucelený pohled na firmu v současném stavu – pomocí analýzy okolí, 

analýzy vnitřního prostředí a finanční analýzy, která hodnotí rentabilitu kapitálu, 

zadluženost, likviditu a aktivitu firmy. Poslední hlavní částí je vlastní návrh řešení 

rozšíření podnikání. Vycházel jsem z potřeb firmy, která má v současné době 

nedostatečnou výrobní kapacitu na produkt „Ekoblok“,  a proto bude návrh směřovat 

k rozšíření výrobních prostor.  
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1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A METODY  

1.1 Formulace cílů bakalářské práce 
Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu firmy a na 

základě potřeby vedení společnosti odhalit nedostatky a na základě těchto zjištění 

navrhnout podnikatelský záměr, resp. návrh na rozšíření podnikání ve firmě XY s.r.o. 

 
Pomocí mnou předložených návrhů by měla firma dosáhnout: 

 Zvýšení produkovaného množství zařízení Ekoblok 

 Zvýšit produktivitu práce při výrobě zařízení Ekoblok 

 Proniknout na další trhy zvýšením produkce zařízení Ekoblok 

 Zvýšení rentability firmy a tím i zlepšit ekonomické výsledky firmy 

 

1.2 Metody bakalářské práce 
Při zpracování bakalářské práce na téma „Podnikatelský záměr na rozšíření firmy 

XY s.r.o.“ byly využity metody systémové a vztahové analýzy. Pro stanovení závěrů 

v bakalářské práci byly použity metody indukce a dedukce. Tyto metody totiž spolu 

úzce souvisí, neboť indukcí dospíváme na základě zkoumání jednotlivých jevů praxe 

k teoretickým zobecněním, a naopak teoretické závěry si dedukcí ověřujeme v praxi.  

V části finanční analýza podniku používám pro svou diagnostiku následující 

metody: výpočtovou a kvantitavní. Důležitá je také metoda srovnávání, při které 

zjišťujeme co je moc nebo málo, co je dobré nebo špatné. Srovnávání jednotlivé úrovně 

ukazatelů, charakterizujících aktivitu podniku či její výnosnost jsou typickým 

příkladem. 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI 
PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 

Tato část mé bakalářské práce se opírá o teoretické poznatky získané studiem 

doporučené literatury. Chtěl bych především vymezit pojmy pro správné sestavení a 

strukturu podnikatelského záměru a také pojmy z oblasti finančních ukazatelů, které 

vedou k hodnocení efektivnosti investičního projektu. 

 

2.1 Podnikatelský plán 
Příprava a následná realizace podnikatelských projektů je základní formou 

naplňování zvolené podnikatelské strategie firmy. Kvalitní a dostatečná příprava těchto 

projektů je jedním z primárních předpokladů dosažení podnikatelského úspěchu 

v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Je zřejmé, že dosáhnout žádoucí kvality 

přípravy podnikatelského projektu není snadné, neboť tato příprava zahrnuje činnosti 

vysoce náročné jak na potřebné znalosti, tak i na vynaložený čas. [2] 

 

Potřeba vzniku podnikatelského plánu (záměru, projektu) vzniká pokaždé, když je 

zapotřebí získat peníze – ať už z banky, či od jiného peněžního ústavu anebo od někoho, 

kdo poskytuje akciový kapitál. [1]  

 

Základní požadavky podnikatelského plánu jsou: 

 Srozumitelnost 

 Stručnost 

 Logičnost 

 Pravdivost [1] 

 

Vlastní přípravu a realizaci podnikatelských projektů od identifikace myšlenky až 

po uvedení projektu do provozu můžeme také chápat jako sled tří fází: 

 Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní (operační) [2] 

 

Největší pozornost bychom měli věnovat fázi předinvestiční, protože úspěch či 

neúspěch zvoleného projektu bude záležet především na informacích a poznatcích 
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marketingové, technicko-technologické, finanční a ekonomické povahy. Tyto poznatky 

získáme v rámci zpracování technicko-ekonomické studie projektu a na následné 

interpretaci těchto informací a poznatků ve studii projektu. [2] 

 

2.1.1 Technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu [2] 
Cílem technicko-ekonomické studie je detailní rozpracování technických, 

ekonomických, finančních, manažerských aj. aspektů projektu. Studie by tak měla 

přinést všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení 

podnikatelského projektu, z něhož pak rozhodneme o přijetí a realizaci tohoto projektu, 

či o jeho zamítnutí. 

 

Z hlediska náplně by měla technicko-ekonomické studie podnikatelského projektu 

obsahovat tyto složky: 

 Analýza trhu a marketingová strategie 

 Velikost výrobní jednotky 

 Materiálové vstupy a energie 

 Umístění výrobní jednotky 

 Pracovní síly (lidské zdroje) 

 Organizace a řízení 

 Finanční analýza a hodnocení 

 Analýza rizika 

 Plán realizace 

 

Díky úspěšnému zpracování technicko-ekonomické studie projektu pro nás pak 

bude velice jednoduché zpracovat samotný podnikatelský plán, neboť výsledky této 

studie se pak objevují téměř v každé jeho části (viz. kapitola 2.1.2 Struktura 

podnikatelského plánu). 

 

2.1.1.1 Analýza trhu a marketingové strategie 
Cílem podnikatelských projektů je buď využití určitých disponibilních zdrojů, 

nebo uspokojení existující či potencionální poptávky. V obou případech je klíčovou 

aktivitou pro rozhodnutí o základních parametrech projektu analýza trhu. Díky poznání 



14  

trhu, analýze a prognóze poptávky aj. můžeme koncipovat a vytvořit marketingovou 

strategii podniku  pomocí základních marketingových nástrojů, které tvoří především 

marketingový mix. 

 

Marketingový výzkum (analýza trhu a poptávky) 

Hlavní náplní marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení 

informací o trhu a jeho okolí. Zahrnuje především faktory jako je poptávka a 

konkurence, potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové 

nástroje. 

 

Pro vyhodnocení marketingových informací je dále třeba: 

 Stanovit cílový trh projektu 

 Analyzovat zákazníky 

 Definovat segmenty trhu 

 Analyzovat tržní konkurenci 

 Analyzovat distribuční kanály 

 Analyzovat obor 

 Stanovit budoucí vývoj poptávky 

 

Nástin strategie projektu (firmy) 

Základními prvky strategie projektu jsou: 

 Geografická strategie 

 Strategie z hlediska tržního podílu 

 Strategie z hlediska vazby výrobek - trh 

 Marketingová strategie 

 

Výše uvedené strategie je potřeba důkladně analyzovat a zhodnotit a na základě 

tohoto hodnocení je výsledkem volba jedné z uvedených variant. 

 

Marketingový mix 

Základní složky marketingového mixu tvoří 4P, tzn. product (výrobek), price 

(cena), promotion (podpora prodeje) a place (distribuce). Složky marketingového mixu 
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jsou vzájemně závislé a při stanovení optimální kombinace je potřeba vycházet ze 

znalosti trhu a zvolené strategie podniku. 

 

Marketingové náklady a výnosy projektu 

Výsledky analýz i prognóz trhu, volba marketingové strategie i marketingového 

mixu umožňují jednak odhad marketingových nákladů, jednak odhad očekávaných 

výnosů, jejichž rozhodující složkou budou tržby z prodeje výrobků či služeb. 

 

2.1.1.2 Velikost výrobní jednotky 
Výrobní program, který určuje jednotlivé vyráběné produkty v určitých časových 

obdobích, tvoří základní vstup pro stanovení velikosti výrobní jednotky. Volbu velikosti 

výrobní jednotky ovlivňuje množství faktorů, z nichž některé mají charakter 

omezujících podmínek a vymezují určitý interval velikosti výrobní kapacity. 

 

Mezi faktory, které ovlivňující dolní mez velikosti výrobní kapacity patří hlavně 

tzv. minimální ekonomická velikost. Obecně platí, že složky výrobních a dalších 

nákladů se nezvyšují úměrně s růstem velikosti výrobní kapacity, ale rostou pomaleji, 

z toho vyplývá, že náklady na jednotku produkce klesají  

Faktory ovlivňující horní mez velikosti výrobní jednotky jsou především zdrojová 

omezení. Patří k nim omezené zdroje jako například základní suroviny a materiály, 

nejčastěji však disponibilita finančních prostředků, které pokud jsou omezené, určují 

největší možnou velikost výrobní jednotky, jakou je možné s těmito prostředky 

zabezpečit. 

Z výše uvedeného vyplývá volba výrobní jednotky. Pokud zvolíme menší výrobní 

jednotku, snižujeme nebezpečí nevyužití této jednotky v případě, že není odbyt prodejů, 

ale naopak při velké poptávce jsou vyšší jednicové náklady a dochází ke ztrátám na 

zisku. Tato varianta je málo riziková. Zvolíme – li velkou výrobní jednotku, sledujeme 

značné ekonomické efekty v případě vysoké poptávky a máme větší prostor k cenové 

politice. Ovšem při poklesi poptávky může dojít až ke ztrátě. Varianta je značně 

riziková. 

Při výběru výrobní jednotky je tedy nutné brát na zřetel uvedené faktory a také 

velikosti prodejů, které budou naplánovány.  
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2.1.1.3 Materiálové vstupy a energie 
Díky zvolenému výrobnímu programu, technologickému procesu a velikosti 

výrobní kapacity jsme schopni stanovit potřebné vstupy. Největší pozornost musíme 

věnovat surovinám  a materiálům, na kterých je výrobní program založen a které tvoří 

značnou část výrobních nákladů. Mezi další složky těchto vstupů patří různé druhy 

polotovarů a komponent, dále pomocné materiály (chemikálie, barvy, apod.) a 

samozřejmě energie (elektřina, palivo, pára, voda, atd.). 

 

Pro zajištění materiálů a surovin je třeba vzít v potaz následující faktory: 

 Dostupnost 

 Možnost substituce 

 Kvalita 

 Vzdálenost 

 Míra rizika 

 Cenová úroveň 

 

Z hlediska výpočtů nákladů na materiálové vstupy a energie rozdělujeme tyto 

položky na: 

 Přímé (variabilní) 

 Nepřímé (fixní) 

 Položky zajišťované z tuzemska a položky dovážené 

 

2.1.1.4 Umístění výrobní jednotky 
Umístění výrobní jednotky můžeme rozdělit na dvě etapy, kdy v první etapě 

zvažujeme variantu lokality jako určité širší oblasti (např. povodí řeky) a po výběru 

lokality musíme ve druhé etapě najít místo výstavby v rámci zvolené lokality. 

 

Požadavky projektu na infrastrukturu 

Disponibilita technické, ekonomické a sociální infrastruktury má velký význam 

pro projekt. Technicko-ekonomická studie by tak měla specifikovat požadavky projektu 

na infrastrukturu.  
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Mezi významné složky struktury patří především: 

 Doprava 

 Komunikace 

 Energie 

 Lidské zdroje 

 Stavební, montážní a opravářské kapacity 

 Možnost likvidace a ukládání odpadů. 

 

Vliv projektu na životní prostředí 

Některé podnikatelské projekty může mít díky své povaze (oboru) podnikání 

nepříznivý vliv na životní prostředí. Proto musíme analyzovat a hodnotit účinky dopadu 

realizování projektu na životní prostředí. 

 

Volba umístění 

Kritériem pro volbu nejvýhodnější varianty umístění nejsou jen kritéria 

ekonomická, ale také kritéria mimoekonomická.  

U ekonomických kritérií se setkáváme s minimalizací dopravních, výrobních a 

distribučních nákladů. Mezi další (hlavně mimoekonomická) kritéria patří 

infrastruktura, finanční a daňové aspekty, klimatické podmínky, ekologické požadavky. 

Téměř vždy existuje velký počet variant lokality, ke můžeme náš projekt 

realizovat, proto je při výběru varianty lokality účelné postupovat po několika krocích. 

V prvním kroku vyloučit varianty lokalit, které nesplňují stanovené požadavky nebo 

které jsou na první pohled méně výhodné. Ve druhém kroku se po analýze vyberou 

nejvhodnější lokality a náplní třetího kroku je posouzení a hodnocení varianty míst 

výstavby v rámci zvolené lokality. Výsledkem tohoto posledního kroku je pak volba 

nejvýhodnějšího místa realizace projektu, tzv. staveniště. 

 

2.1.1.5 Technologie a výrobní zařízení 
Volba technologie a výrobního zařízení spolu úzce souvisí a proto je nelze řešit 

nezávisle na sobě, ale musíme respektovat vzájemné vazby mezi touto dvojicí. 
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Technologie 

Nejvhodnější výběr technologie je jedním ze základních elementů při zpracování 

technicko-ekonomické studie.  

Volbu technologie  ovlivňují například tyto omezující podmínky: 

 Dostupnost, resp. kvalita základního materiálu 

 Disponibilní zdroje finančních prostředků 

 Základní charakteristiky podnikatelského projektu 

 

Mezi další aspekty při výběru technologie musíme uvažovat také následující: 

 Šíře výrobního sortimentu 

 Výše nákladů pro získání technologie, výše výrobních nákladů 

 Náročnost technologie na pracovní síly 

 Míra novosti a pokrokovosti technologie 

 Znečištění životního prostředí (tento faktor by měl patřit k aspektům 

s největší váhou) 

 

Nejenom volbu technologie zvažujeme. Též je třeba se rozhodnout pro variantu 

získání této technologie. Jako základní varianty získání přichází k úvahu zejména přímý 

nákup, nákup licence nebo vytvoření společného podniku. 

Přímý nákup je vhodný pro případy, kdy je možnost získat jednoznačně a 

jednoduše nákupem určité know-how, resp. technologická práva. Nákup licence je 

v současné době oblíbeným a efektivním nástrojem obchodu s technologiemi. 

Umožňuje nabývateli licence použití patentu a know-how za dohodnutých podmínek. Je 

třeba věnovat pozornost uzavírané licenční smlouvě. Při nedostatku potřebných 

finančních prostředků může být vhodnou variantou pro získání technologie vytvoření 

společného podniku, kde je technologie součástí majetkového vkladu jednoho 

z účastníků nově zakládající společnosti. 

 

Výrobní zařízení 

Specifikace výrobního zařízení bude vycházet ze zvolené výrobní technologie a 

velikosti výrobní jednotky, díky čemuž by měl být výsledek v podobě optimálního 

souboru výrobních zařízení a strojů.  
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Výběr výrobních zařízení by měl zvažovat tyto aspekty: 

 Výše investičních nákladů 

 Omezení infrastruktury 

 Nároky na rekvalifikaci pracovníků a také nároky na opravy a údržby strojů 

 

Díky zvolenému technologickému procesu a výrobním zařízením můžeme 

zpracovat prostorové plány na rozmístění strojů a stanovit tak nároky na potřebné 

provozní budovy. 

Investiční náklady strojní části odvodíme dle soupisu výrobního zařízení a jeho 

předpokládaných cen, pozor si musíme ale dát na rozdělení nákladů – posuzujem zvlášť 

náklady na pořízení a náklady na instalaci (montáž).  

Při odhadech nákladů na výstavbu budov a stavebně-inženýrských pracech je 

nejlepší možností vycházet z předpokládaných jednicových nákladů na 1m2 zastavěné 

plochy. 

 

2.1.1.6 Pracovní síly (lidské zdroje) 
Pro úspěšnou realizaci podnikatelského projektu je třeba zajistit potřebné pracovní 

síly s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Proto by technicko-

ekonomická studie projektu měla specifikovat jak kvantitativní požadavky, tak i 

kvalitativní požadavky pracovních sil, navrhnout programy výcviku a určit výši 

osobních nákladů včetně nákladů na výcvikové programy, které jsou podstatné pro 

posouzení projektu z hlediska ekonomického. 

Základní informací pro určení potřeby pracovních sil je velikost zvolené výrobní 

jednotky a technologický proces.  

 

Při plánování pracovních sil a posuzování možností jejich získání věnujeme 

pozornost především následujícím faktorům: 

 Poptávka a nabídka pracovníků 

 Legislativní podmínky 

 Počet pracovních dní v roce 

 

Důležitým momentem je také vyjasnění potřeby klíčových řídících pracovníků, 

kterých je zpravidla nedostatek a především je těžké je získat. Kvalifikace a zkušenosti 
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řídících pracovníků jsou jedním z důležitých předpokladů úspěchu podnikatelského 

projektu. V mnoha případech je vhodné získat pracovníky již v předstihu, neboť se 

můžou podílet na investiční realizaci projektu a svými zkušenostmi tak můžou 

společnosti pomoci. 

 

V okamžiku, kdy si vyjasníme požadavky na pracovní síly z hlediska počtu a 

kvalifikace, můžeme dále stanovit: 

 Vhodné metody a způsob náboru a získávání pracovních sil 

 Potřebné programy výcviku a zvyšování kvalifikace 

 Výši mzdových nákladů, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení. 

 

Kvalita a péče věnovaná personální stránce podnikatelského projektu vytváří 

příznivé předpoklady pro jeho úspěšnost. 

 

2.1.1.7 Organizace a řízení 
U rozsáhlejších podnikatelských projektů je třeba také vyřešit organizační 

uspořádání jednotky, která vznikne. Jedná se o rozčlenění jednotky na jednotlivé útvary, 

vymezení řídících úrovní a jejich pravomoci a odpovědnosti. 

 

Důležitým prvkem, který s organizačním uspořádáním úzce souvisí a je často 

podceňován, jsou režijní náklady, které tvoří v mnoha případech podstatnou složku 

nákladů a ovlivňují tak výši dosahovaného zisku. 

Základem pro stanovení režijních nákladů by mělo být posouzení jednotlivých 

operací podniku (výrobní, zásobovací, aj.) a jejich následné seskupení do organizačních 

útvarů – středisek (výrobní středisko, zásobovací středisko, a další). Tato střediska pak 

fungují jako nákladová střediska, jež vytvářejí výkony a na druhé straně vykazují 

náklady, které je možné s větší či menší přesností stanovit. 

Díky koncepci těchto středisek můžeme dospět k reálným odhadům jednotlivých 

složek režie výrobní, zásobovací atd. 
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2.1.1.8 Plán realizace projektu 
Realizační fáze začíná rozhodnutím o přijetí podnikatelského projektu. Do 

zahájení provozu je třeba udělat desítky až tisíce dílčích činností, které je třeba vhodně 

skloubit. 

 

Plán realizace podnikatelského projektu by měl stanovit: 

 Aktivity, které je třeba zabezpečit 

 Termíny, ve kterých je třeba dokončit aktivity 

 Odpovědné osoby za realizaci jednotlivých aktivit 

 Zdroje, které bude realizace vyžadovat 

 Výsledky, ke kterým směřují jednotlivé aktivity 

 Vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit 

 Aktivity, které jsou kritické a kterým je třeba se věnovat se zvýšenou pozorností 

 

2.1.2 Struktura podnikatelského plánu 
V předchozí kapitole je přibližný návod na sestavení technicko-ekonomické 

studie. Především výsledky této studie a dále investiční program firmy a finanční plán 

(více v části teorie k finančním ukazatelům) poskytují základní informace ke zpracovaní 

souhrnného podnikatelského plánu firmy.  

 

Struktura podikatelského plánu by měla vypadat následovně: 

1. Realizační resumé 

2. Charakteristika firmy a její cíle 

3. Organizace řízení a manažerský tým 

4. Přehled základních výsledků a závěru technicko-ekonomické studie 

5. Shrnutí a závěry 

6. Přílohy 

 

Ad 1) Realizační resumé 

Tento souhrn, neboli takzvané realizační resumé je první části podnikatelského 

projektu, ale měl by se zpracovat až v samém závěru. Jde v něm tedy především o 

základní charakteristiku firmy a podnikatelského projektu v maximálním rozsahu 2-3 

stran. 
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Součástí této části by měl být především:  

 název a adresa firmy  

 charakteristika produktu nebo služby, které jsou náplní podnikatelského projektu  

 popis trhů, na nichž se chce firma uplatnit 

 strategické zaměření firmy na období příštích 3 až 5 let 

 zhodnocení manažerských zkušeností a kvalit klíčových pracovníků firmy 

 finanční aspekty (odhad zisku v příštích pěti letech atd.) 

 

Ad 2) Charakteristika firmy a jejich cílů 

V podstatě zde jde o základní podnikatelské cíle a strategie k jejich dosažení 

v budoucnosti, ale je třeba zde uvést i minulost a současnost vzhledem k cílům firmy. 

Součástí této části by měla být: 

 historie firmy 

 důležité charakteristiky produktů, popř. služeb, jež jsou náplní podnikatelského 

záměru.  

 sledované cíle, kde zahrneme jednak základní strategické cíle a také specifické 

cíle. Stanovené cíle by měly být a zároveň dostatečně motivující, doporučené je, 

aby se vztahovaly k období příštích dvou až pěti let. 

 

Ad 3) Organizace řízení a manažerský tým 

Především by měla tato část obsahovat následující: 

 organizační schéma 

 charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků 

 politiku odměňování 

 vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů 

 stanovení klíčových řídících pozicí 

 základní přístup k řízení firmy 

 

Musíme si dát pozor na kvalitu řízení, neboť je to jeden z nejdůležitějších faktorů 

pro poskytovatele kapitálu. Proto je důležité demonstrovat kvalitu, profesionální 

dovednosti, kompetenci a angažovanost manažerského týmu k danému 

podnikatelskému plánu. 
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Ad 4) Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

Zde jsou shrnuty především tyto výsledky a závěry: 

 výrobní program, resp. poskytované služby 

 analýza trhu a tržní konkurence 

 marketingová strategie 

 velikost výrobní jednotky, technologie, výrobní zařízení a základní materiály 

 umístění výrobní jednotky 

 pracovní síla 

 finančně-ekonomická analýza a finanční plán 

 analýza rizika projektu 

 

S finančně ekonomickou stránkou podnikatelského projektu úzce souvisí i otázka 

vlastnictví, proto v této části lze v samostatné kapitole věnované vlastnictví 

charakterizovat zvolenou právní formu podnikatelské činnosti, uvést formu a objem 

kapitálu vnášeného do firmy. 

 

Ad 5) Shrnutí a závěry 

Závěrečná část podnikatelského plánu by měla obsahovat shrnutí základních 

aspektů uvedených v jednotlivých kapitolách plánu a také by měla obsahovat časový 

plán realizace podnikatelského projektu.  

 

Ve shrnutí by se měla pozornost zaměřit především na: 

 celkové strategické zaměření projektu 

 zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu 

 uvedení jedinečných rysů firmy 

 stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu 

 procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejich zakladatelů 

 

Ad 6) Přílohy 

V přílohách podnikatelských plánů lze uvést například výpisy z obchodního 

rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie výrobků, výsledky průzkumu 

trhu, technologické schéma výrobku, výsledovky, rozvahy a toky hotovosti, reference 

významných osobností aj. 
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2.2 Finanční ukazatele 
Finanční analýza a hodnocení podnikatelských projektů při sestavování 

podnikatelského záměru zaujímá jedno z nejdůležitějších postavení, neboť poskytuje 

základní informace pro rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu (ať už hlediska 

investora či poskytovatele úvěru).  

Základ pro finanční rozhodování tvoři toky hotovosti (cash flow) projektu. [2] 
 

2.2.1 Toky hotovosti projektu [2] 
Toky hotovosti (neboli cash flow) projektu tvoři veškeré příjmy a veškeré výdaje, 

které se podnikatelského projektu týkají.  

V situacích, kdy jsou firmy v období výstavby, je typické, že existují pouze výdaje 

– převážně výdaje investičního charakteru. Období provozu je ale spojeno jak s příjmy, 

tak s výdaji a tyto výdaje mohou mít charakter buď investiční anebo provozní.  

 

Po stanovení výdajů investičního charakteru a příjmů a výdajů (plánovaná 

výsledovka) v období provozu, čemuž se věnují dvě následující podkapitoly, můžeme 

stanovit toky hotovosti projektu následovně:  

Příjmy (kladné toky) 

 Výnosy z tržeb 

 Změna stavu zásob vlastní výroby 

 Ostatní výnosy 

 

Výdaje (záporné toky) 

 Investiční náklady projektu, které tvoří přírůstek stálých aktiv a přírůstek 

pracovního kapitálu. 

 Náklady bez odpisů převzaté z výsledovky 

 Daň z příjmu 

 

Rozdíl příjmů a výdajů pak tvoří tzv. čisté toky hotovosti. Tyto toky představují 

základ pro výpočet dalších kritérií, díky kterým se posuzuje ekonomická výhodnost 

projektu.  
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2.2.1.1 Investiční náklady projektu 
Investiční náklady (výdaje) chápeme jako souhrn všech nákladů kapitálového 

charakteru, které musíme vynaložit na vybudování jednotky a zabezpečení jejího 

provozu. Tyto náklady lze dále rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou náklady 

vynaložené na zajištění stálých aktiv, druhou skupinu pak tvoří pracovní (provozní) 

kapitál. 

 

2.2.1.2 Příjmy a výdaje v období provozu 
Stanovení toků hotovosti v průběhu provozu lze dvěma metodami – a to buď 

přímou metodou anebo nepřímou metodou. My se zaměříme na nepřímou metodu.  

Tato nepřímá metoda stanovení toků hotovosti je založena na tom, že neurčujeme 

příjmy a výdaje projektu v jeho období provozu, ale určujeme jeho výnosy a náklady, 

tzn. stanovíme plánovou výsledovku projektu. Korekce výnosů na příjmy a nákladů na 

výdaje nám pak zajišťuje pracovní kapitál.  

 

Výsledovka projektu 

Výnosy: 

 Výnosy z tržeb/služeb 

 Přírůstek zásob vlastní výroby (nedokončená výroba a hotové výrobky) 

 Finanční výnosy 

 

Náklady: 

 Spotřeba materiálu a energie 

 Služby 

 Osobní náklady 

 Odpisy 

 Ostatní náklady 

 Finanční náklady 

 

K výše uvedenému je nutno dodat, že odpisy z investičního majetku tvoří 

významnou nákladovou položku, ale tato položka není výdaj, zůstává tak firmě 

k dispozici. Vliv odpisů se projevuje v tom, že snižují hrubý zisk a tím snižují i výši 

daně z příjmů. Finanční náklady tvoří hlavně úroky z investičního úvěru. 
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Z uvedených výnosů a nákladů pak lze stanovit hospodářský výsledek projektu, 

jde tedy o zisk projektu před zdaněním. Tento zisk se rovná rozdílu výnosů a nákladů 

v každém roce fungování projektu.  

 

Abychom mohli stanovit základnu pro daň z příjmu, musíme stanovit také: 

 Odčitatelné položky  

 Přičitatelné položky (např. náklady na reprezentaci, odměny členům stat. 

orgánů, tvorba rezerv mimo zákonné rezervy, kladný rozdíl účetních a 

daňových odpisů) 

 

2.2.2 Ukazatele efektivnosti podnikatelských projektů [2] 
Důležitým kritériem pro to, abychom rozhodli, zda přijmeme daný podnikatelský 

projekt a realizujeme jej, je propočet určitých ukazatelů ekonomické efektivnosti. Tyto 

ukazatelé především měří výnosnost (nebo taky návratnost) zdrojů vynaložených na 

realizaci projektu. 

 

Nejčastěji se používají tyto kritéria (ukazatele): 

 Rentabilita kapitálu 

 Doba úhrady či doba návratnosti 

 Kritéria založená na diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu, 

index rentability a vnitřní výnosové procento 

 

2.2.2.1 Ukazatelé rentability 
Ukazatelé rentability udávají ve vzájemném vztahu zisk projektu a vložené 

prostředky (kapitál).  

Předností těchto ukazatelů jsou jednoduchost propočtu a také srozumitelnost. 

Nevýhodou se může jevit to, že záleží na zvoleném způsobu odepisování – neboli na 

pravidlech o účetnictví, které se v jednotlivých zemích často liší a také to, že igonorují 

odlišnou časovou hodnotu peněz. 

Ovšem přes uvedené nedostatky jsou ukazatelé rentability nástrojem k rychlému 

posouzení výhodnosti podnikatelských projektů 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Předpokládáme-li financování projektu vlastním kapitálem, pak můžeme stanovit 

rentabilitu vlastního kapitálu dle následujícího vzorce: 

 

100x
VK
ZRVK  , kde 

 

RVK……rentabilita vlastního kapitálu v % 

Z………..roční zisk po zdanění 

VK……..velikost vlastního kapitálu 

 

Rentabilita VK by měla přesahovat běžnou úrokovou míru dlouhodobých vkladů, 

aby pro nás podnikatelský projekt byl finančně zajímavý. Rozdíl RVK a úrokové míry 

dlouhodobých vkladů se označuje jako riziková prémie. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Použije se v případě, že k financování použijeme nejen vlastní kapitál, ale také 

cizí kapitál.  

100x
TK

ÚZRTK 
 , kde 

 

RTK……rentabilita celkového kapitálu 

Z……….roční zisk po zdanění 

TK……...celkový kapitál 

Ú……….úroky 

 

2.2.2.2 Doba úhrady 
Doba úhrady je doba, jenž je potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů 

projektu jeho čistými výnosy. Čistými výnosy jsou myšleny součet zisku po zdanění a 

odpisů.  

Čím je doba úhrady projektu kratší, tím je to pro investory výhodnější. A 

v případě, že se investor rozhoduje mezi více projekty, vybírá ten projekt, který má 

nejkratší dobu úhrady.  
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2.2.2.3 Kritéria založená na diskontování 
Mezi základní kritéria patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a 

index rentability. Níže se zaměříme na první dvě uvedená kritéria. 

 

Tato kritéria jsou založena především na: 

 Stanovení tzv. čistých toků hotovosti 

 Přepočtu těchto toků na jejich současnou hodnotu pomocí tzv. diskontních 

faktorů. 

 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je definována jako součet diskontovaných čistých toků 

hotovosti během doby života projektu. 

 


 


n

i
i

i

r
ČTH

ČSH
1 )1(

, kde 

 

ČSH……čistá současná hodnota projektu 

ČTHi……čistý tok hotovosti v i-tém roce života projektu 

r…………diskontní sazba (%/100) 

 

Z uvedené formulace vyplývá, že je nutné stanovit čisté toky hotovosti 

v jednotlivých letech a také diskontní sazbu r, která bude sloužit k přepočtu čistých toků 

na srovnatelnou základnu. Tuto diskontní sazbu musíme upravit na její reálnou hodnotu.  

 

Čistá hodnota projektu představuje přírůstek hodnoty firmy (přírůstek její tržní 

hodnoty). Důležité je, že bere v úvahu celou dobu životnosti projektu a respektuje 

časovou hodnotu peněz a riziko projektu pomocí diskontování. Obecně lze tedy říct, že 

firma by měla realizovat všechny projekty s kladnou čistou současnou hodnotou.  

 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je výnosnost (rentabilita), kterou poskytuje 

podnikatelský projekt během svého života.  

Číselně je vnitřní výnosové procento rovno takové diskontní sazbě, při které je 

čistá současná hodnota projektu rovna nule.  
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n

i
i

i

r
ČTH

ČSH
1

0
)1(

, kde 

Hledáme stanovení veličiny r. 

 

Přijatelné investiční úroky dle vnitřního výnosového procenta jsou pak ty, jejichž 

vnitřní výnosové procento je vyšší než diskontní sazba, tj. požadovaná výnosnost 

projektu. Předností tohoto ukazatele je to, že není třeba znát přesně diskontní sazbu.  

 

Je třeba si dále uvědomit, že uplatnění vnitřního výnosového procenta i čisté 

současné hodnoty jako kritérium pro rozhodnutí o přijetí projektu vede ke stejným 

závěrům.  

 

2.3 Ekoblok [13] 
Ekoblok je zařízení pro kompletní využití odpadní energie spalin a odtahové páry 

z plynových a pekařských pecí. Zároveň toto zařízení slouží k odstranění škodlivin ze 

spalin jednotlivých pecí a chrání tím životní prostředí.  

 

-tajné- 
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3 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU FIRMY  
XY s.r.o. 

3.1 Základní údaje o firmě 
Firma XY s.r.o. je ryze česká, rodinná firma bez účasti zahraničního kapitálu a je 

předním českým výrobcem ve svém oboru. Firma byla založena v roce 1991 a 

v současné době zaměstnává 143 zaměstnanců. Má dva vlastníky, kteří zároveň 

představují statutární orgán společnosti.  

 

Údaje z obchodního rejstříku: 

-tajné- 

3.2 Historie firmy 
Společnost XY spol. s r.o. byla založena panem dne 4.12.1991 notářským zápisem 

a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 12.12.1991. V letech 1991 – 1993 začala 

firma podnikat v pronajatých prostorách zemědělského družstva.  

V letech 1993 – 1995 odkoupila firma pronajaté pozemky a podařilo se jí navázat 

partnerskou spolupráci s firmou ABC GmbH (Německo).  

V letech 1998 – 2000 byly z kapacitních důvodů rozšířeny výrobní prostory o 

závod II „U nádraží“.  

Na přelomu let 2005 a 2006 obdržela firma certifikát ISO 9001:14001 od 

certifikační firmy BVQI.  
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3.3 Personalistika firmy 

3.3.1 Organizační struktura firmy 
Hierarchie řízení je dle organizačního schématu firmy rozdělena do dvou úrovní 

řízení: 

 Úroveň vedení společnosti – I. stupeň řízení 

 Úroveň výrobní jednotky – II. stupeň řízení 

 

V I. stupni řízení řídí veškerou činnost jednatelé společnosti a jejich příkazy jsou 

pro všechny pracovníky přímo závazné. Ve II. stupni je řízení zabezpečováno 

vedoucími pracovníky příslušné jednotky. Jak již bylo naznačeno, každá organizační 

jednotka je tedy řízena vedoucím pracovníkem a každý zaměstnanec je bezprostředně 

podřízen pouze jednomu vedoucímu pracovníkovi. Každý vedoucí pracovník organizuje 

a řídí provoz svěřené organizační jednotky a nese odpovědnost za její činnost i výsledky 

při dodržování všeobecných práv a povinností. 

 

3.3.2 Management společnosti 
Vrcholový top management firmy neprošel od založení žádnou změnou – v čele 

stojí vždy majitelé a jednatelé firmy, kteří provoz a fungování firmy znají do posledního 

detailu. Oba dva majitelé řídí firmu vzájemně a jsou výkonným orgánem společnosti.  

 

3.3.3 Struktura zaměstnanců 
Společnost v současné době zaměstnává 143 osob, z čehož je značná část mužů, 

což je vzhledem k povaze pracovních míst pochopitelné. Všichni zaměstnanci pracují 

na HPP, jeden zaměstnanec má změněnou pracovní schopnost, a tak firma řeší 

povinnost zaměstnat určité procento se změněnou pracovní schopností (zdravotním 

postižením) formou náhradního plnění od svých dodavatelů. Další 4 osoby pracují pro 

firmu externě jako obchodníci, starající se o odbyt a export výrobků. 

 
Tab. č. 1 Kategorie zaměstnanců dle pohlaví k 31.3.2007 
Kategorie 
zaměstnanců Počet Podíl v % 
Muži  136  95% 
Ženy  7  5% 
Celkem  143  100% 

zdroj: XY, s.r.o. 
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Zaměstnance společnosti XY s.r.o. tvoří 83% osob pracujících na postu dělníků, 

16% osob THP a 1% tvoří management firmy.  

 
Tab. č. 2 Kategorie  zaměstnanců dle profesí k 31.3.2007 
Kategorie 
zaměstnanců Počet Podíl v % 
Management  2  1% 
THP  23  16% 
Dělnické profese  118  83% 
Celkem  143  100% 

zdroj: XY, s.r.o. 
 

3.3.4 Trh práce 
-tajné- 

 

3.4 Výrobní sortiment a služby 
-tajné- 

 

3.5 Obchodní situace firmy 

3.5.1 Analýza trhu 
-tajné- 

 

3.5.2 Analýza vývoje tržeb a tržního podílu na trhu v ČR 
-tajné- 

 

3.5.3 Analýza konkurence 
-tajné- 

 

3.5.4 Marketing 
-tajné- 
 

3.6 Finanční analýza firmy 
-tajné- 
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3.7 SWOT analýza 
-tajné- 

 

3.8 Shrnutí analýzy společnosti XY s.r.o. 
Po souhrnném zhodnocení současného stavu společnosti XY s.r.o. lze usoudit, že 

firma XY s.r.o. je společností, jenž se od doby svého vzniku po současnost neustále 

rozvíjí a zvyšuje svou hodnotu.  

Pokud se podíváme na finanční analýzu, dle jednotlivých ukazatelů lze usoudit, že 

společnost je zdravá a výkonná.  

Jako největší slabinu vidím chybějící moderní prostory na výrobu Ekobloků, 

protože nynější výrobní prostory nedokážou pokrýt současnou zvyšující se poptávku po 

těchto zařízeních. V těchto nově vybudovaných prostorech by měla probíhat jednotlivá 

dílčí výroba komponentů pro toto zařízení až po konečné montování. Další možné 

investice společnosti by mohly být do modernizace již opotřebovaných strojů a zařízení.  

Ve své praktické části se budu věnovat rozšíření výrobní kapacity pro výrobu 

Ekobloků investiční akcí, kterou jsem nazval „stavba nové výrobní a montovací haly“. 
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4 NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ PODNIKÁNÍ VE FIRMĚ XY 
s.r.o.  

V návrhu na rozšíření podnikání ve firmě XY s.r.o. vycházím se zvyšující se 

poptávky po zařízení Ekoblok. V teoretické části byl tento produkt podrobně popsán. 

Jde tedy o výrobek, který se dá použít nejen v pekárnách a to na využití odpadní energie 

spalin a odtahové páry a zároveň slouží k odstranění škodlivin ze spalin. 

 

4.1 Stavba nové výrobní a montovací haly 
Protože v současné době nestačí současná výrobní kapacita pro přípravu 

Ekobloků, jedním z návrhů na rozšíření podnikání, resp. výrobní kapacity, je postavení 

nové výrobní haly, ve které se budou tyto Ekobloky vyrábět a montovat. Tuto investiční 

akci můžeme nazvat „stavba nové výrobní a montovací haly“. 

Hala bude postavena v areálu závodu I, který patří společnosti XY s.r.o. Veškeré 

pozemky tak patří společnosti a není třeba dalších investičních výdajů na koupi 

pozemků. Rozsáhlý areál, ve kterém se v současné době nachází 2 výrobní haly, 1 

skladovací hala, administrativní centrum a garáže pro vozový park společnosti,  tak 

získá další halu, která bude využita na výrobní a montovací účely.  

Dle projektové studie na stavbu haly, která byla zpracována architektem, bude mít 

hala půdorys obdélníku a její rozměry budou 24 x 42 metrů, zastavěná plocha celkem 

bude 1 066m2 a obestavěný prostor bude činit 4 613,04 m3.  

 

4.2 Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu vychází ze studie, kterou vypracoval architekt  a v následující 

tabulce jsou uvedeny předpokládané investiční výdaje na každou položku tzv. 

stavebního dílu.  
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Tab. č. 3 Rozpočet projektu 

Název stavebního dílu Hodnota 
Základy a zemní práce           1 668 409,00 Kč  
Svislé konstrukce           3 028 817,00 Kč  
Stropy a podhledy           1 081 721,00 Kč  
Konstrukce střechy              985 580,00 Kč  
Krytina střechy              317 297,00 Kč  
Klempířské kontrukce              110 578,00 Kč  
Úprava vnitřních povrchů              403 813,00 Kč  
Úprava vnějších povrchů              264 469,00 Kč  
Schodiště                           -   Kč  
Dveře              144 266,00 Kč  
Vrata              120 203,00 Kč  
Okna              533 642,00 Kč  
Podlahy              437 501,00 Kč  
Vytápění              302 860,00 Kč  
Elektroinstalace              509 579,00 Kč  
Bleskosvod               91 328,00 Kč  
Vnitřní vodovod               33 688,00 Kč  
Vnitřní kanalizace               86 516,00 Kč  
Zdroj teplé vody               33 688,00 Kč  
Hygienická vybavení               62 453,00 Kč  
Vzduchotechnika a ostatní           1 550 389,00 Kč  

Celkem         11 766 797,00 Kč  
Zdroj: XY, s.r.o., architekt 

 

4.3 Ekonomická analýza projektu 
Následující část ekonomické analýzy projektu pro stavbu výrobní a montovací 

haly je prováděna proto, abychom zjistili, jestli je tento projekt pro firmu realizovatelný 

a životaschopný. Také je třeba zjistit, jaká bude doba návratnosti projektu. V podstatě se 

jedná o jednu z nejdůležitějších částí investiční akce. 

Posuzování nákladů a výnosů společnosti se vychází u odhadů z předpokládaného 

budoucího vývoje v tomto segmentu trhu.  

 

4.3.1 Financování projektu 
Celkové odhadované náklady projektu dle rozpočtu jsou 11 766 797 Kč. Pro 

snadnější výpočty budeme počítat s odhadovanými náklady ve výši 11 800 000 Kč.  

Financování je zajištěno podílem jak z vlastních zdrojů, tak z cizích zdrojů – 

bankovní úvěr. Podrobné rozložení financování vidíme v níže uvedené tabulce. Náklady 

vlastního kapitálu jsme stanovily sazbou 5%, úroková sazba z úvěru je stanovena na 

8%. 
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Tab. č. 4 Financování projektu 
Podíl vlastního kapitálu 40% 
Náklady vlastního kapitálu 5% 
Podíl půjčky 60% 
Náklady půjčky 8% 

zdroj: vlastní 
 

Diskontní sazba 

Diskontní sazbu stanovíme dle určení úrovně vážených průměrných nákladů na 

kapitál, tzv. WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

 

Diskontní sazba se tak určí dle vzorce:  

C
Er

C
DtiWACC e **)1(*  , kde 

 

i…úroková míra cizího kapitálu 

t…sazba daně z příjmu 

C…investovaný kapitál 

D…úročené cizí zdroje 

E…vlastní kapitál [10] 

 
Tab. č. 5 Přehled kapitálu pro investici 
Celkové náklady projektu    11 800 000,00 Kč  
Cizí kapitál      7 080 000,00 Kč  
Vlastní kapitál      4 720 000,00 Kč  
Sazba daně z příjmu   24,00% 
Úroková míra cizího kapitálu   8,00% 
WACC   5,65% 

zdroj: vlastní 
 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé následující: společnost bude projekt 

financovat ze šedesáti procent z cizího kapitálu (bankovní úvěr) při 8%-ní úrokové míře 

a ze čtyřiceti procent z vlastního kapitálu (ve finanční analýze jsme zjistili, že 

společnost si stojí relativně dobře a na tento projekt má dostatek vlastních finančních 

prostředků) při 5%-ních nákladech vlastního kapitálu. Z uvedených a propočtených 

údajů nám pak vychází vážené průměrné náklady na kapitál ve výši 5,65%. 
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4.3.2 Výnosy a náklady projektu 
Při určení výnosů a nákladů projektu v níže uvedených tabulkách vycházím 

z odhadovaných hodnot, která se snaží být co nejreálněji zachycená po konzultaci 

s výrobním ředitelem firmy. 

 

Předpokládáme, že v prvním roce provozu haly bude výnosnost na 75%, tzn. tržby 

z projektu budou činit 15 mil. Kč, v dalších letech pak budou tržby činit 20 mil. Kč. 

Ostatní výnosy z projektu, jako ostatní provozní výnosy, finanční výnosy či změna 

stavu zásob vlastní výroby, nepočítáme.  

 
Tab. č. 6 Výnosy projektu 

Výnosy projektu (v tis.) 
rok provozu 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Výnosy celkem 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Zdroj: vlastní 

 
Tab. č. 7 Náklady projektu 

Náklady projektu (v tis.) 
rok provozu 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Spotřeba materiálu a 
energ. 7 000 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Odpisy 173 420 420 420 420 420 420 420 

Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Úroky z úvěrů 566 470 366 253 131 0 0 0 

Náklady celkem 11 240 13 891 13 786 13 674 13 552 13 421 13 421 13 421 
Zdroj: vlastní 

 
Odpisy byly stanoveny rovnoměrné. Protože se jedná o výrobní budovu, dle 

Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, spadá tato výrobní budova do 5. odpisové 

skupiny. Při rovnoměrném odpisování, které použijeme, je doba odpisování 30 let a 

koeficienty pro odpisy jsou v prvním roce 1,4 a v dalších letech 3,4.  
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Co se týče úroků z úvěru, splácíme úrok anuitou ročně, výše výpočtu je uvedena 

v následující tabulce. Předpokládáme výši úroku 8%, doba splácení bankovního úvěru 

je 5 let. 

 
Tab. č. 8 Splátky úvěr anuitou 

Splácení anuitou 
Rok Anuita Úrok Splátka Zůstatek úvěru 

1  1 773 231,70 Kč      566 400,00 Kč   1 206 831,70 Kč   5 873 168,30 Kč  
2  1 773 231,70 Kč      469 853,46 Kč   1 303 378,23 Kč   4 569 790,07 Kč  
3  1 773 231,70 Kč      365 583,21 Kč   1 407 648,49 Kč   3 162 141,57 Kč  
4  1 773 231,70 Kč      252 971,33 Kč   1 520 260,37 Kč   1 641 881,20 Kč  
5  1 773 231,70 Kč      131 350,50 Kč   1 641 881,20 Kč                0,00 Kč  

Celkem  8 866 158,49 Kč   1 786 158,49 Kč   7 080 000,00 Kč    
Zdroj: vlastní 

 

4.3.3 Výkaz zisků a ztrát projektu 
V níže uvedené výsledovce (neboli výkazu zisků a ztrát) sledujeme výnosy a 

náklady projektu. Základnu daně z příjmů neupravujeme o odčitatelné položky, proto 

zůstává stejná jako zisk před zdaněním.  

 
Tab. č. 9 Výkaz zisků a ztrát projektu 

Výsledovka (v tis.) 
rok provozu 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Výnosy 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Výnosy 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
                  

2. Náklady 11 240 13 891 13 786 13 674 13 552 13 421 13 421 13 421 

Spotřeba materiálu a energ. 7 000 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 
Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osobní náklady 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 
Odpisy 173 420 420 420 420 420 420 420 
Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Úroky z úvěrů 566 470 366 253 131 0 0 0 

3. Zisk před zdaněním 3 760 6 109 6 214 6 326 6 448 6 579 6 579 6 579 

4. Základna daně z příjmu 3 760 6 109 6 214 6 326 6 448 6 579 6 579 6 579 

5. Daň z příjmu 902 1 466 1 491 1 518 1 547 1 579 1 579 1 579 

6. Zisk po zdanění 2 858 4 643 4 722 4 808 4 900 5 000 5 000 5 000 
Zdroj: vlastní 
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4.3.4 Cash – flow projektu 
Průběh peněžních toků do roku 2015, jenž je důležitý pro další určení čisté 

současné hodnoty projektu, doby návratnosti a vnitřního výnosového procenta. 

 
Tab. č. 10 Cash flow projektu 

Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty podniku (v tis.) 
rok provozu 

Položka Výstavba 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Příjmy           

Výnosy   15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Příjmy celkem   15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Výdaje                   
Investiční náklady                 
Náklady bez odpisů 11 067 13 470 13 366 13 253 13 132 13 000 13 000 13 000 
Daň z příjmu 

12 366 
902 1 466 1 491 1 518 1 547 1 579 1 579 1 579 

Výdaje celkem 12 366 11 969 14 936 14 857 14 772 14 679 14 579 14 579 14 579 

Čisté toky hotovosti -12 366 3 031 5 064 5 143 5 228 5 321 5 421 5 421 5 421 

Diskontované čisté 
toky hotovosti -11 998 2 853 4 624 4 557 4 495 4 438 4 386 4 256 4 129 
Kumulované 
diskontované čisté 
toky hotovosti -11 998 -9 145 -4 520 36 4 531 8 969 13 355 17 610 21 739 

Diskontní faktory 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 0,76 
Zdroj: vlastní 

 
Pro správné určení diskontování jsem použil následující přepočet ke korekci 

nominální diskontní sazby na její reálnou hodnotu. 
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 , kde 

rk…reálná diskontní sazba 

r…nominální diskontní sazba 

m…roční míra inflace [2] 

 

Počítal jsem s nominální diskontní sazbou ve výši WACC, tzn. 5,65% a 

s předpokládanou roční mírou inflace 2,5%. Při dosazení dostaneme reálnou diskontní 

sazbu 3,07%, která je dále důležitá pro výpočet diskontního faktoru, díky němuž 

můžeme určit diskontované čisté toky hotovosti a následně kumulované diskontované 

čisté toky hotovosti.  
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4.3.5 Hodnocení finanční efektivnosti projektu 
V následující kapitole zhodnotíme, zda bude investiční projekt výstavby nové 

výrobní a montovací haly z finančního hlediska dostatečně efektivní a rentabilní. 

 

4.3.5.1 Rentabilita kapitálu 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 

Podle vzorce, uvedeného v teoretické části bakalářské práce, dosadíme potřebné 

hodnoty a vypočteme rentabilitu vlastního kapitálu investice. Za Z dosazujeme roční 

zisk po zdanění, za VK velikost vlastního kapitálu.  

100x
VK
ZRVK   

 

V 1. roce nám vyjde rentabilita vlastního kapitálu 60,5%, což je extrémně vysoká 

hodnota a ukazuje, že návratnost kapitálu je vysoká. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Obdobně postupujeme u rentability celkové kapitálu. Do vzorce pro rentabilitu 

celkového kapitálu 100x
TK

ÚZRTK 
 dosazujeme za Z roční zisk po zdanění, za Ú 

velikost úroků za rok, TK je velikost celkového kapitálu. 

 

V 1. roce investičního projektu nám vychází hodnota 29%, což je opět hodnota 

vysoká a pro projekt maximálně přijatelná a výhodná. 

 

4.3.5.2 Doba úhrady 
Doba úhrady, respektive doba návratnosti projektu je čtvrtý rok projektu (od 

začátku výstavby), jak nám ukazuje níže uvedený graf a můžeme s klidným vědomím 

říct, že v případě namodelovaných tržeb se jedná o velice rychlou návratnost investice, 

která pak od čtvrtého roku tvoří společnosti „čisté“ zisky.  
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Graf č. 1 Doba úhrady projektu 
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Zdroj: vlastní 

 

4.3.5.3 Kritéria založená na diskontování 
 

Čistá současná hodnota projektu 

Dle uvedeného vzorce pro čistou současnou hodnotu 
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dostáváme v osmém roce projektu (tj. v roce 2015) čistou současnou hodnotu ve výši 

21 739 tis. Kč.  

Z tohoto zjištění ČSH plyne, že projekt je realizovatelný, neboť čistá hodnota 

projektu je kladná a společnost tak zvyšuje svou hodnotu.  

 

Vnitřní výnosové procento 

Výnosnost, neboli rentabilita projektu, kterou nám určuje vnitřní výnosové 

procento, počítáme dle vzorce 
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r
ČTH

ČSH
1

0
)1(

. V našem případě nám vychází 

vnitřní výnosové procentu ve výši 33,56%, což je téměř šestkrát tolik, co vážené 

průměrné náklady na kapitál. Z uvedeného vyplývá, že firma by měla podnikatelský 

projekt přijmout.  
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4.4 Shrnutí investičního záměru výstavby výrobní a 
montovací haly 

Po vypracování ekonomické analýzy projektu, ve které jsem namodeloval 

předpokládané výnosy a náklady lze usuzovat, že projekt výstavby výrobní a montovací 

haly bude životaschopný a rentabilní. Výpočet čisté současné hodnoty nám vyšel 

v osmém roce kladný v hodnotě téměř 22 milionů a také vnitřní výnosové procento 

stejně jako rentabilita kapitálu dosahují vysokých předpokládaných hodnot.  
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5 ZÁVĚR 
Bakalářskou práci „Podnikatelský záměr na rozšíření firmy XY s.r.o.“ jsem 

vypracoval pro společnost XY s.r.o. Za cíl mé bakalářské práce jsem si stanovil 

odhalení nedostatků ve společnosti a na základě těchto zjištění navrhnout rozšíření 

firmy, resp. podnikatelský záměr na rozšíření firmy XY s.r.o.  

 
Společnost XY s.r.o. je firmou, která vyrábí pekárenské technologie, své výrobky 

také exportuje do zahraničí, přičemž v minulém roce export činil 55% veškeré 

produkce.  

 

Cílem společnosti je, aby ve svém oboru nadále patřila mezi špičku, neustále 

vyvíjela moderní zařízení pro pekárny a držela, či dokonce udávala krok pro ostatní 

firmy, vyrábějící v tomto oboru.  

 

Vzhledem k tomu, že v současné době je velká poptávka po ekologických 

zařízeních, chce společnost tohoto využít a vzhledem k tomu, že vlastní patent na 

výrobu zařízení Ekoblok, zaměřil jsem svůj návrh na rozvoj společnosti tímto směrem. 

Ekoblok je zařízení, které dokáže využít odpadní energii spalin a odtahové páry 

z plynových a pekařských pecí. Navíc dokáže odstranit škodliviny z těchto pecí a chrání 

tak životní prostředí. Díky těmto vlastnostem se dá zařízení Ekoblok využít nejen 

v pekárenském průmyslu. 

 

Při zpracování mojí bakalářské práce jsem postupoval ve třech hlavních krocích. 

Nejprve jsem vypracoval teoretickou část, kdy jsem čerpal z doporučené literatury a 

sestavil jsem návod, jak postupovat při vypracování podnikatelského plánu, který je 

důležitý nejen pro začínající podnikatele, žádající o financování svého podnikatelského 

záměru, ale také pro firmy, které si díky podnikatelskému plánu určují další strategii a 

rozvoj.  

 

Ve své druhé části jsem analyzoval současný stav ve firmě XY s.r.o. Tato firma 

byla založena v roce 1991 a má tak za sebou více jak 15 let existence. Postupným 

rozvojem se dostala mezi top výrobce ve svém výrobním segmentu v Evropě. 

V současné době firma zaměstnává 143 zaměstnanců a dle finančních ukazatelů, které 

jsem v této bakalářské práci také zpracoval, je to firma finančně zdravá.  
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Na základě analýzy současného stavu jsem navrhnul praktickou část, rozšíření 

podnikání ve firmě XY. Vycházel jsem z nedostatečné výrobní kapacity pro zařízení 

Ekoblok a vypracoval jsem tak investiční plán akce na stavbu výrobní a montovací haly. 

Jedná se především o finanční plán této investice, kde jsem vypočítal výnosy a náklady 

projektu, výsledovku projektu a v neposlední řadě také cash-flow projektu, které je 

velmi důležité pro zhodnocení efektivnosti projektu. Toto zhodnocení jsem zde také 

zahrnul a navázal jsem na získané teoretické poznatky z první části své práce. 

Ekonomická efektivita byla zhodnocena čistou současnou hodnotou (ČSH), dobou 

návratnosti a rentabilitou vložené investice.  

 

Pokud bude vývoj předpokládaných výnosů a nákladů projektu odpovídat těm, 

které ve své práci uvádím, je tento projekt ekonomicky výhodný a životaschopný a 

firmě bezesporu přinese nejen finanční zisk. Společnost bude moci uspokojit zvyšující 

se počet zákazníků zařízení Ekoblok a tím opět zvýší své postavení na trhu, přičemž se 

zvýší i spokojenost zákazníků.  

 

Domnívám se, že zpracováním bakalářské práce jsem splnil cíle uvedené v úvodu, 

a že by tato práce mohla dále sloužit jako podklad pro skutečnou investici do výstavby 

nové výrobní a montovací haly. 

 

Závěrem bych chtěl dodat, že společnost XY s.r.o. je finančně zdravou firmou a 

její podnikání má i do budoucna velice dobré vyhlídky.  
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