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ABSTRAKT 

 

Diplomovou práci jsem zpracovat pro společnost LEGATA s. r. o. Jedná se o 

pěstitelskou pálenici, která poskytuje služby především pěstitelům ovoce z okolí 

Želešic. Zhodnotil jsem předpokládaný záměr jejího dalšího rozvoje a to především 

v oblasti pořízení investičního majetku. 

 

 

 

ABSTRACT 

I have written my thesis for the company LEGATA s. r. o. It concerns a distillery which 

primarily offers services for fruit growers in the area Želešice. I have evaluated the 

prognosis for its further development, especially in the acquisiton of fixed assets. 
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ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat podnikatelským záměrem rozvoje společnosti. 

Nejprve popíšu společnost. Popis bude obsahovat obor podnikání, vlastnickou strukturu, 

historii, výrobní proces ve firmě, popis výrobního zařízení společnosti a průběh typické 

zakázky. Poté budu analyzovat všeobecného okolí společnosti pomocí SLEPT analýzy. 

Následně budu analyzovat její oborového okolí. K analýze oborového okolí použiji 

Porterův pětifaktorový model. Vnitřní situaci ve společnosti zhodnotím pomocí analýzy 

7S. Z těchto analýz vypracuji SWOT analýzu, která určí silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby společnosti. 

Následně se budu zabývat finanční situací společnosti a vypracuji některé ukazatele 

finanční analýzy. Vyhodnotím především poměrové ukazatele. Ještě před sestavením 

bonitního modelu - Kralickova rychlého testu, vypočítám cash flow v roce 2010 pomocí 

nepřímé metody. Pro celkové zhodnocení současné finanční situace společnosti použiji 

již zmíněný Kralickuv rychlý test. 

Následně se budu ve své práci zabývat novým investičním projektem společnosti a to 

konkrétně pořízení nového destilačního zařízení do pěstitelské pálenice tzv. destilační 

kolony. Popíšu její výhody a nevýhody proti stávající palírně. Dále porovnám jednicové 

náklady současného a v budoucnu koupeného destilačního zařízení.  

Vypracuji finanční plán pro JUDr. Funka, který bude celý projekt financovat ze svých 

osobních zdrojů. Určím předpokládané peněžní příjmy, peněžní výdaje na projekt a 

vypočítám a převedu je na současnou hodnotu a to u tří budoucích možných vývojů 

projektu: optimistická varianta, realistická varianta a pesimistická varianta. Určím, za 

jakých podmínek by mohla nastat ta která varianta. U těchto tří variant vypočítám čistou 

současnou hodnotu investice, dobu návratnosti investice, index rentability a vnitřní 

výnosové procento. Následně zhodnotím, zda je za daných podmínek investiční projekt 

vhodné realizovat, i to, zda je pro obě strany výhodný. Na závěr vyhodnotím všechna 

kritéria, proč investici realizovat či nerealizovat. Vezmu v úvahu rovněž pravděpodobná 

rizika, která by mohla při realizaci projektu v budoucnu nastat. Na základě všech 

skutečností, jak vypočtených tak odhadnutých, určím, zda investici realizovat či nikoli v 

její navrhované podobě. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Charakteristika společnosti 

Obchodní název firmy:   LEGATA s.r.o. 

Právní forma podnikání:   Společnost s ručením omezeným 

Adresa společnosti:    Brno, Milady Horákové 8, PSČ 602 00 

IČO:      494 34 314 

DIČO:      CZ49434314 

Základní kapitál:    130000 Kč 

 

Společnost byla zapsána 19. července 1993 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

11816. Původní firma společnosti byla OVOLACTA PRIMA, spol. s r.o. Změna firmy 

byla zapsána 7. března 1994. Předmětem podnikání společnosti je rostlinná výroba 

včetně prodeje; výroba, obchod a služby, které nejsou uvedeny v přílohách 1-3 

živnostenského zákona, hostinská činnost a pěstitelské pálení.  

Jednatelkou společnosti je paní Eva Krejčí, které tato funkce vznikla 16. března 2009. 

Bylo stanoveno, že za společnost jedná jednatelka. Jediným společníkem je JUDr. Jiří 

Funk, který splatil 100 % základního kapitálu, tudíž má 100 % obchodní podíl ve 

společnosti. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem. JUDr. Funk splatil vklad 

v plné výši.  

Zakladatelská listina stanoví, že orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel 

společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodnutí 

společníka musí být při výkonu působnosti valné hromady činěno ve formě rozhodnutí 

a musí mít písemnou formu. Statutárním orgánem společnosti je jednatelka. Dále 

zakladatelská listina stanovuje, že účetním obdobím je kalendářní rok.  

 

Čistý zisk společnosti vykázaný roční účetní závěrkou se použije podle rozhodnutí 

valné hromady v tomto pořadí:  

- příděl do rezervního fondu 

- příděl do jiných fondů, jsou-li zřízeny 

- k realizaci investičních záměrů a ostatním účelům stanoveným valnou 

hromadou 

- k rozdělení mezi společníky (k výplatě podílů na zisku) 
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Ztráta společnosti, která vznikla při hospodaření, by měla být kryta z těchto zdrojů: 

- nerozdělený zisk z minulých let 

- ostatní fondy tvořené ze zisku 

- kapitálové fondy 

- snížení základního kapitálu 

- rezervní fond 

 

Společnost má povinnost vytvořit rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádných 

ročních účetních závěrkách. A to následujícím způsobem: v prvním roce, když 

společnost vykáže zisk, minimálně 10 % z čistého zisku, avšak maximálně 5 % 

z hodnoty základního kapitálu. V dalších letech 5 % z čistého zisku, až do doby, když 

rezervní fond dosáhne výše 10 % základního kapitálu.  

O použití rezervního fondu rozhoduje jediný společník při výkonu působnosti valné 

hromady, přičemž rezervního fondu až do výše 10 % základního kapitálu lze použít 

pouze k úhradě ztráty společnosti. Další fondy může společnost tvořit dobrovolně. 

V zakladatelské listině je dále uvedeno, že se společnost zakládá na dobu neurčitou. 

Rovněž i to, že za závazky společnosti ručí společnost svým majetkem. Pokud 

v zakladatelské listině není uvedeno jinak, platí stanovení obchodního zákoníku. 

 

1.2 Historie společnosti 

Společnost se od roku 2003 zabývala několika druhy podnikatelských činností, vlastnila 

malou solární elektrárnu, prodávala a pěstovala ovoce, obchodovala se starožitnostmi, 

vlastnila zastavárnu, kupovala zboží za účelem jeho dalšího prodeje atd. Ze všech těchto 

činností v současné době provozuje pouze pěstitelskou pálenici, pěstuje a prodává 

ovoce. V 90. letech společnost vlastnila pozemky, na kterých pěstovala různé druhy 

ovoce, převážně meruňky. Vlastnila rovněž potřebnou mechanizaci, kterou potřebovala 

na udržování pozemků a stromů. K jejímu obchodnímu majetku patřila rovněž budova u 

sadu, která byla používána jako sklad ovoce, kde bylo ovoce váženo, třízeno a 

uschováváno. Po roce 2000 začala společnost rozprodávat dlouhodobý hmotný majetek 

převážně JUDr. Funkovi fyzické osobě, který je zároveň majitelem LEGATA s.r.o.  
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V současné době společnost vlastní spíše jen drobný majetek. Dlouhodobý majetek, 

který nutně potřebuje ke své činnosti, si převážně pronajímá. Nejdůležitějším zdrojem 

příjmu v současnosti je provozování pěstitelské pálenice.  

 

1.3 Předmět podnikání 

Jak jsem již výše naznačil, převážným zdrojem příjmů pro společnost je provozování 

pěstitelské pálenice. Naprostá většina příjmů společnosti je za výrobu pálenky. Dalšími 

drobným příjmem je příležitostný prodej ovoce. Celý proces zakázky je uveden dále. 

Zákazník přiveze ve sjednaném termínu, sjednané množství materiálu, což je nakvašený 

jeden druh ovoce, které bývá obvykle přislazován. Ten je ještě před umístěním do kotle 

mechanicky upraven. Poté proběhne výrobní proces a výslední produkt je stáčen do 

lahví či soudků. Platbu za poskytnutou službu zaplatí zákazník v hotovosti nebo pošle 

platbu na bankovní účet společnosti.  Podrobný popis celého výrobního procesu uvádím 

níže. 

 

1.4 Výrobní proces 

Pro kvalitní výrobek je velice důležitý dobře provedený výrobní proces a kvalitní 

materiál. K výrobě ovocné pálenky se používají plody, které obsahují dostatečné 

množství zkvasitelného cukru. Obvykle jsou to plody ovocných stromů, rovněž se dají 

použít různé bobule, révové i ovocné víno i odpady z výroby těchto vín. Při výrobě se 

mohou používat pro zvýšení určitého druhu chuti rovněž různé kořínky, topinambury, 

pivovarské odpadky atd. Jednou z nejlepších surovin na výrobu ovocné pálenky je 

peckovité ovoce obzvláště švestky. Dobrá pálenka je z těch stromů, na kterých se urodí 

šťavnaté ovoce, které obsahuje velké množství cukru. Třešně a višně se používají 

v mnohem menší míře než švestky. Na výrobu třešňovky či višňovky se často používají 

i plody z planých stromů. Broskve a meruňky se obvykle k pálení využívají v menší 

míře, jelikož jsou k tomuto účelu příliš drahé. Obvykle se používají plody, které již 

popadaly ze stromu či jsou nějakým jiným mechanickým způsobem poškozené. 1) 27 

 

 
                                                           
1) ŠPERGL, Ladislav . Tech-info [online]. 8. 1. 2001, 2. 5. 2008 [cit. 2011-04-27]. Ovocné pálenky - 
Suroviny pro výrobu ovocné pálenky. Dostupné z WWW: <http://www.tech-info.cz/palenka-
suroviny.html>. 
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Z divoce rostoucích plodů se používají především trnky a to obvykle ve stavu 

přezrálém. Na výrobu ovocných destilátů jsou vhodná rovněž ovoce jádrová. Může se 

jednat např. o jablka a hrušky. Z plodů bobulovitých se používají jenom některé druhy, 

které obsahují vyšší množství cukru.  

Vhodné k výrobě pálenky jsou především: jeřabiny, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, 

šípky, moruše apod. Vhodný k výrobě pálenky se jeví rovněž vinný destilát. Na výrobu 

vinného destilátu se hodí hlavně mladá vína, která bývají již úplně vykvašená a čirá. Dá 

se rovněž použít i vinný odpad a to hlavně vinné matoliny. Obsah cukru v jednotlivých 

druzích ovoce může značně kolísat viz. tabulka.2) 

 

Tab. 1: Obsah cukru v ovoci (Zdroj: ŠPERGL, Ladislav . Tech-info [online]. 8. 1. 2001, 2. 5. 2008 

[cit. 2011-04-27]. Ovocné pálenky - Suroviny pro výrobu ovocné pálenky. Dostupné z WWW: 

<http://www.tech-info.cz/palenka-suroviny.html>.) 

Druh ovoce % veškerého cukru průměrně 

třešně 6 - 16 10 

švestky 6- 15 9-11 

trnky 5 - 8 6,5 

jablka 6 - 14 8-10 

hrušky 2 - 5  

různé bobule 4 - 8  

jalovičky 10 – 20 suché až 30  

kořen hořce 8 – 13 suchý až 30  

topianmbury 12 -17 (levulinu a inulinu)  

 

Poté co se vybere konkrétní druh ovoce, tak je potřeba ovoce očistit, odstranit listy, 

stopky, rozdrtit a nechat ovoce kvasit v kvasných nádobách. Tyto nádoby mohou být 

vyrobeny ze dřeva, skla, plastu nebo nerezu. Dobrou variantou pro pěstitele jsou sudy, 

které musí být kvalitně vymyté. 3)28 

                                                           
2) ŠPERGL, Ladislav . Tech-info [online]. 8. 1. 2001, 2. 5. 2008 [cit. 2011-04-27]. Ovocné pálenky - 
Suroviny pro výrobu ovocné pálenky. Dostupné z WWW: <http://www.tech-info.cz/palenka-
suroviny.html>. 
3) Pálenice Červený potok [online]. 2010 [cit. 2011-04-27]. Ovocná pálenka, její zrání, úprava. Dostupné 
z WWW: <http://palenice-cervenypotok.cz/prstitelska-palenice-cerveny-potok-postup-vypalovani/57-
kvasy-a-jejich-piprava->. 
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Kvašení probíhá podle druhu ovoce a mělo by probíhat za konstantní teploty kolem 15 

stupňů Celsia na dobře větraném místě. Ideální jsou různé venkovní přístřešky či 

stodoly. Ovoce musí být v každém případě odstopkované a bez listů. V průběhu procesu 

kvašení je vhodné do kvasu přidávat cukr. Množství cukru závisí od druhu ovoce a jeho 

cukernatosti. Je potřeba zamezit přístupu vzduchu a mušek octomilky pečlivým 

přiklopením a utěsněním sudů. Za čas se vytvoří na povrchu kvasu tužší vrstva, což je 

pozitivní jev. Tuto vrstvu je dobré před odjezdem na pálenici odebrat, aby se nepropadla 

do ostatního kvasu. Po ukončení kvašení se kvas přemístí k vypálení do pálenice. 4) 29 
30 

Ovocná pálenka se obecně vyznačuje typickou charakteristikou surovin, aroma a chuti. 

Ovocné pálenky bývají vyráběny pouze z ovoce bez jakýchkoli chemických příměsí, 

tím je dána také jejich kvalita a také důvod, proč je velice chtěným a ceněným zbožím 

nejenom v České republice. K výrobě ovocné pálenky nejsou používány na rozdíl od 

průmyslově vyráběných destilátů žádné chemikálie a jde o čistě přírodní produkt. 

Jedním z důvodů, proč si nechat vypálit vlastní ovoce je také to, že zákazník víc co pije 

a nemůže se mu stát, že si koupí někde na trhu třeba i životu nebezpečnou látku, která se 

tváří jako alkohol. Vhodným způsobem dalšího skladování pálenky jsou dřevěné 

soudky, kde pálenka ještě dozrává a dostává se do ní kyslík a látky obsažené ve dřevě, 

což nepochybně její kvalitu ještě zlepšuje. Při dozrávání dochází k mírnému úbytku 

objemu, což je ale nahrazováno její chutí. Dále se pálenka skladuje v demižónech a 

lahvích. Skladování by mělo probíhat v chladnějších a temnějších prostorách. Při delším 

skladování je vhodné, aby byla nádoba ze zeleného skla. Doporučená doba zrání je půl 

roku a více. Lihovině lze i bez dlouhodobého zrání „zvýšit věk“ a to přidáním sušeného 

ovoce. 5) 

 

 
                                                           
 
4) Pálenice Červený potok [online]. 2010 [cit. 2011-04-27]. Ovocná pálenka, její zrání, úprava. Dostupné 
z WWW: <http://palenice-cervenypotok.cz/prstitelska-palenice-cerveny-potok-postup-vypalovani/57-
kvasy-a-jejich-piprava->. 

5 ) Pálenice Červený potok [online]. 2010 [cit. 2011-04-27]. Ovocná pálenka, její zrání, úprava. Dostupné 
z WWW: <http://palenice-cervenypotok.cz/prstitelska-palenice-cerveny-potok-postup-vypalovani/56-
ovocna-palenka-jeji-zrani-uprava>. 



 

1.5 Popis výrobního za

 

Obr. 1: Popis výrobního zař

15 

Popis výrobního zařízení ve společnosti 

: Popis výrobního zařízení (Zdroj: interní data firmy) 
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Seznam součástí výrobního zařízení: 

1. surovinový kotel 250 litrů – měděný 

2. rektifikační kotel 120 litrů – měděný 

3. dvoudílní nádrž 140 x 37 litrů – nerezová 

4. chladič 5 m2 – měděný, železný plech 

5. epruveta – měděná 

6. elektropřevodovka 1,1 KW 

7. přestupní potrubí průměr 50 mm měděné 

8. kohout – mosazný 

9. kotlina ocelová (vyzdívka – šamotovaný plát  P3-P4) 

10. propojovací potrubí 

11. kontrolní lihové měřidlo ZEHR 

Umístění zařízení 

- minimální výška místnosti – 3 metry 

- maximální šířka místnosti – 6 metrů 

- komíny průměr 200 mm a 150 mm na tuhá paliva 

- komín na plyn vložkovaný průměr 300 mm 

- spotřeba plátů na surovinový kotel – 100 kusů 

- spotřeba plátů na rektifikační kotel – 80 kusů 

 

Postavení zařízení podle schematického výkresu je podle zkušeností montážní firmy 

optimální. Rozestavění zařízení lze měnit. Buď zrcadlově, nebo kotle vedle sebe do 

jednoho komína. Technologie může být umístěna do rohu, na dvě stěny apod. Jímka na 

výpalky je asi 10 m3. Spotřeba vody na 1 litr alkoholu činí zhruba 15 litrů. Kapacita 

zařízení činí za 24 hodin přibližně 150 litrů alkoholu. Celý výrobní proces trvá obvykle 

kolem 4 hodin čistého času. 
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1.6 Průběh zakázky 

Zakázka začíná tím, že si zákazník zkvašený rmut přepraví sám v nádobě do palírny. 

Poté se rmut ještě procedí přes síta, aby se do kotle nedostalo mnoho pecek. Rmut je 

následně vlit přes vstupní nálevku až do prvního surovinového kotle. Ideální je vytížení 

objemu kotle zhruba ve výši od 70 do 100 %.  

Pod 60 % kapacity nelze kvůli technickým omezením etanol vyrábět. Pokud tedy 

zákazník má méně materiálu než je tato přípustná hranice, tak se musí spojit několik 

dodávek, aby mohl kotel technicky fungovat. Výsledný produkt je poté rozdělen 

poměrově mezi zákazníky.  

Poté, co je kotel naplněn, přistupuje se k vlastnímu pálení.  Zapne se spalování plynu, 

vytvořené teplo odpařuje ze rmutu metanol (ve formě páry), spaliny jsou vypouštěny do 

komína. Pára následně putuje přestupním potrubím až do chladiče. V chladiči pára 

zkondenzuje. V chladiči se nachází žebrovitá konstrukce, do které je přiváděna studená 

voda, která chladí páru. Z chladiče následně odchází teplá voda, která vytápí místnost. 

Z chladiče etanol zkape do epruvety, ve které se měří orientačně obsah alkoholu. Poté 

zteče propojovacím potrubím do dvoudílné nerezové nádrže. Odtud je kohouty vypuštěn 

do rektifikačního kotle na druhé pálení. Tento kotel má již samozřejmě nižší kapacitu. 

Poté je spuštěno další vypalování. Spaliny vychází komínem mimo objekt. Pára opět 

putuje přestupním potrubím až do měděného chladiče. Zde kondenzuje na ještě čistější 

etanol. Ten zkape opět do epruvety, kde se změří výsledný obsah alkoholu. Výsledný 

produkt se poté nalije do připravených lahví, soudků apod. Odpad je z obou kotlů 

vypuštěn do jímky, která směruje do městské kanalizace. Kotle je potřeba udržovat a po 

každém pálení dobře vymýt. Výsledného produktu je zhruba desetkrát méně než rmutu. 

Záleží ovšem na druhu ovoce, jeho cukernatosti, době kvašení apod. Čili poměr  

výsledné pálenky ku surovině je zhruba 1:10. Celková doba pálení plného kotle na 

vstupu je zhruba 4 hodiny.    

Celé zařízení obsahuje bezpečnostní prvky, jakými jsou uzávěry a tlakové ventily. Ve 

veškerých součástech zařízení jsou zabudovány měřiče tlaku. Pokud by byl tlak 

překročen je potřeba zařízení ihned odstavit. To znamená přestat ukončit zahřívání kotlů 

plynem a upustit tlak. Zařízení je každého půl roku kontrolováno jednak celní správou a 

jednak hasičským sborem. Zařízení je bezpečné a plně splňuje všechny bezpečnostní 

standardy. 
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1.7 Analýza obecného okolí podniku pomocí SLEPT analýzy 

 

1.7.1 Sociální faktory 

Česká republika má v současné době přibližně 10 523 000 obyvatel.  Za první tři 

čtvrtletí roku 2010 se počet obyvatel zvýšil o 20 000. Počet přistěhovalců byl větší než 

počet odchozích ze země o 9 600. 6) 

K české národnosti se hlásí přes 90 % obyvatelstva. Romskou národnost má zhruba 

300 000 lidí. V České republice žije v současné době zhruba 425 000 cizinců. 

Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci, kterých je zhruba 124 000. Dále jsou to Slováci, 

kterých žije v ČR zhruba 72 000. Třetí nejpočetnější národnostní menšinou jsou 

Vietnamci, kterých je zde kolem 60 000. Občanů ruské národnosti je 32 000. Poláků je 

zde přibližně 18 000 a Němců 14 000. Ostatní národnostní menšiny jsou zanedbatelné. 

Čísla zde uvedená se týkají pouze cizinců, kteří zde mají trvalý či jiný druh pobytu. 

Nezahrnují ilegální přistěhovalce ani turisty. Tyto hodnoty jsou důležité kvůli tomu, že 

např. východní národy mívají větší spotřebu lihovin a např. občané Vietnamské 

národnosti často vyrábějí alkohol ilegálně a dochází zde k daňovým únikům. 7) 

Jelikož se má diplomová práce týká alkoholu, proto mě zajímá potencionální počet 

konzumentů alkoholu. Pomocí údajů Českého statistického úřadu jsem zjistil počet 

obyvatel ve věku 0-17 a 18+. Mladistvých je zhruba 1 850 000 osob a dospělých je 

zhruba 8 652 000 osob. Průměrná délka života je u mužů 72 let a u žen 79 let a pomalu 

se prodlužuje. Ve městech žije 71 % populace. Životní úroveň se v České republice 

postupně zvyšuje. Svateb postupně ubývá. Na jednu ženu připadá zhruba 1,22 dítěte. 

Český národ postupně vymírá. V České republice existuje síť veřejných a soukromých 

základních, středních i vysokých škol. Obecně platí, že veřejné školy mají lepší úroveň 

vzdělání. Jsou zde zastoupeny všechny různorodé profese a obory. Některé obory jsou 

velmi úzce zaměřeny, a tudíž je zde dostatek odborníků. 8) 31 

                                                           
6 ) Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-04-27]. Skončilo období vyšší porodnosti. Dostupné z 
WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby121310.doc>. 

7) Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-04-27]. Cizinci podle typu pobytu a pohlaví. Dostupné z 
WWW: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/100046B453/$File/c01t03.pdf>. 

8) Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-04-27]. Životní úroveň, spotřeba domácností. Dostupné 
z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zivotni_uroven_spotreba_domacnosti_prace>. 
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1.7.2 Legislativní faktory 

V ČR funguje víceméně stabilní právní prostředí. Z legislativních úprav se podnikání 

společnosti týká především již dříve zmíněný zákon o lihu, zákon o DPH, zákon o 

spotřebních daních, zákon o dani z příjmu, živnostenský zákon, různé vyhlášky apod. 

Jelikož je firma zaměstnavatelem, tak se jí týká i zákoník práce. Všeobecně platí, že 

nových zákonů nevzniká mnoho, zato stávající zákony jsou mnohokrát novelizovány. 

Podnikatel musí neustále sledovat měnící se legislativu. Soudy fungují, ale velice 

pomalu. Vymahatelnost práva je v některých aspektech značně zdlouhavá a 

problematická. 

 

1.7.3 Ekonomické faktory 

Míra nezaměstnanosti byla v únoru 2011 na úrovni 9,6 %. V okrese Brno-venkov byla 

nezaměstnanost o něco vyšší. HDP byl v roce 2009 3625,9 miliard Kč. HDP byl nižší 

než v roce 2008, ale zároveň vyšší než v předchozích letech. HDP na obyvatele činil 

v roce 2009 345 601 Kč/rok. Míra inflace v prosinci roku 2010 vzrostla oproti prosinci 

2009 o 2,3%. Minimální mzda v roce 2010 je stanovena na 8000 Kč. Průměrná mzda 

bude podle odhadů v roce 2010 činit 23 709 Kč. Pro průměrnou mzdu je 

charakteristické, že počet podprůměrně placených zaměstnanců je vždy vyšší než počet 

nadprůměrně placených zaměstnanců. Na průměrnou a vyšší mzdu nedosáhne zhruba 

66 % zaměstnanců. Muži mají vyšší platy než ženy. 9) 

Přístup k úvěrům je při dobrém podnikatelském plánu dobrý. Úrokové sazby se na 

termínovaných účtech při vkladu na rok pohybují kolem 1 %. Půjčky pro podnikatelské 

subjekty mají cenu přes 10 % úvěru ročně. Samozřejmě záleží na dalších okolnostech 

(ručení, zajištění, výše úvěru, doba splácení atd.). 9) 

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 20 %, ale příští rok by měla klesnout na 

17,5%, jelikož se sloučí snížená a zvýšená sazba daně do jedné sazby. Daň z příjmů 

fyzických osob činí 15%, ale i zde se chystají změny. Daň z příjmu právnických osob 

činí 19 %. Na činnost popisované firmy má jeden z největších vlivů neustálé zvyšování 

spotřebních daní, které rozvoji celého odvětví nepředstavitelným způsobem škodí. 9)32 

 

 
                                                           
9) Český statistický úřad [online]. 2010, 1.4.2010 [cit. 2011-04-28]. Markroekonomické údaje. Dostupné z 
WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/23812999.xls>. 
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1.7.4 Politické faktory 

Česká republika je parlamentní demokracie od roku 1989. Prezident má omezené 

pravomoci a plní spíše roli reprezentativní. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců a 

senát má 81 senátorů. Od 90. let se střídaly u moci levicové a pravicové vlády. Politická 

situace v zemi je v posledních 21 letech relativně stabilní. V současné době mají na 

podnikání podniku vliv především obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o 

spotřebních daních, zákon o lihu a zákon o DPH. Všechny zákony byly již několikrát 

novelizovány. Znění nejdůležitějších částí těchto zákonů pro podnik se nachází 

v teoretické části. 

 

1.7.5 Technologické faktory 

Ačkoli doba kráčí neustále vpřed a technologický pokrok se nedá zastavit, tak se tato 

skutečnost projevila v pěstitelském pálení jen v minimálním rozsahu. Použité 

technologie a postup výroby se téměř nezměnil. Dá se říct, že procesy, které se dříve 

činily ručně, se dnes automatizovaly. Např.: Dříve se pod kotli topilo především 

pevnými palivy. Dnes probíhá proces zahřívání rmutu pálením zemního plynu, který je 

sem přiváděn tlakovým potrubím. Rmut se již nemíchá ručně, ale je používáno 

mýchadlo, kterým otáčí motor a vše tedy funguje automaticky. V současnosti nabízejí 

některé firmy nové systémy na vypalování ovoce. Např. jedním z výrobců nových 

technologicky vylepšených kotlů je společnost KOVODĚL Janča a technologicky 

vyspělejší kotle se jmenují Kolona. 

 

1.8 Porterův pětifaktorový model 

1.8.1 Dodavatelé 

Materiál, který společnost potřebuje pro výrobu a který nakupuje od externích 

dodavatelů je především pitná voda a zemní plyn. Těchto dvou surovin se skutečně 

spotřebovává největší množství a zároveň tvoří největší položku v nákladech. Pitnou 

vodu společnost odebírá z veřejné sítě a plyn rovněž. Dodavatelem plynu je RWE 

Transgas a.s. Veřejný vodovod provozuje obec Želešice. Základní materiál, kterým je 

nakvašený rmut si přivážejí zákazníci sami. Náhradní díly celého výrobního zařízení 

jsou nakupovány při aktuální potřebě od různých dodavatelů. Žádného vyhrazeného 

dodavatele náhradních dílů společnost nemá. Dodavatelské ceny jsou běžné tržní. 
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1.8.2 Odběratelé 

Odběratelé poskytnutých služeb jsou zákazníci společnosti. Naprostá většina z nich jsou 

stálý zákazníci, kteří si nechávají svou úrodu zhodnotit každý rok. Většinou se jedná o 

majitele sadů, které mají v blízkém okolí Želešic svoje ovocné stromy. Podnik si svoje 

zákazníky drží především kvůli blízkosti pálenice od jejich pozemků, díky své dobré 

kvalitní výrobě, díky optimální velikost kotle (200 litrů objemu) a díky své ceně za 

poskytnuté služby, kterou mají všechny blízké pálenice velice podobnou. Samozřejmě 

zde hrozí nebezpečí od ilegálních pálenic, kterým by žádná legální pálenice nemohla 

v žádném případě cenově konkurovat a to především kvůli dani z lihu. 

 

1.8.3 Nově vstupující firmy  

V České republice se nachází přibližně 540 pálenic (údaj z roku 2009) a každý rok 

jejich počet roste přibližně o 25 %. Většina pálenic se nachází na Moravě. Nové 

pálenice začínají přibývat rovněž v okolí Želešic (např. v Rajhradu, Modřicích atd.). 

Vstup do tohoto odvětví není příliš náročný. Výroba oproti jiným odvětvím není 

technologicky významně náročná. Celé výrobní zařízení stojí přibližně jako nový 

osobní automobil nižší střední třídy. Administrativa spojená se založením nové 

společnosti nebo rozšíření aktivit stávající společnosti rovněž není nepřekonatelná. Jde 

především o to se přihlásit na příslušných úřadech (finanční úřad, celní správa atd.) a 

získat potřebná povolení. 

 

1.8.4 Konkurenti 

Konkurenty jsou jiné pálenice, které se nachází v bezprostředním okolí Želešic. 

Zjednodušeně se dá říct, že jsou to pěstitelské pálenice, které se nachází v bývalých 

okresech Brno-město a Brno-venkov. Pěstitelské pálenice ve vzdálenějším okolí již 

nepředstavují pro společnost takovou hrozbu, jelikož náklady na transport suroviny by 

byly pro zákazníky mnohem vyšší. Tudíž by náklady na celou výrobní dávku vzrostly. 

Jelikož se surovina obvykle vozí v několika 50 litrových plastových nádobách, spotřeba 

pohonných hmot způsobená zátěží je významná, a proto zákazníci využívají služeb jen 

pěstitelských pálenic v okolí. Jelikož je pálenic v okolí hodně a konkurence je velká, 

jsou ceny za poskytnuté služby téměř srovnatelné u všech konkurentů. 
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1.8.5 Substituty 

Substituty mohou být jiné alkoholické nápoje než pálenka. V postatě se jedná o alkohol, 

který si mohou si lidé koupit v maloobchodních prodejnách. Jeho prodej není nijak 

omezen kromě toho, že si ho mohou koupit občané starší 18 let. Cena pravé pálenky je 

v obchodních sítích samozřejmě vyšší, jelikož obsahuje další náklady a marži obchodu. 

Cena ostatního alkoholu je rovněž vyšší, jelikož je vyšší spotřební daň než u 

pěstitelského pálení, jelikož to má ze zákona při dodržení určitých podmínek nižší 

spotřební daň. Některé druhy alkoholických nápojů mají rovněž nižší spotřební daň. 

Jedná se o pivo a o víno. Tyto nápoje obsahují menší množství alkoholu, tudíž jsou pro 

spotřebitele levnější. Zároveň však platí, že spotřebitelé musejí tohoto nápoje 

zkonzumovat více, aby se dostali do stejné euforie jako při konzumaci pálenky 

(hruškovice, švestkovice, meruňkovice, broskvovice atd.). 

 

1.9 Kocept „7S“ 

1.9.1 Strategie 

Jelikož se firma nachází v téměř dokonale konkurenčním prostředí, nemůže mít vůdčí 

postavení v nízkých nákladech a to díky prakticky stejným výrobním postupům. Rovněž 

diferenciace produktu téměř nepřipadá v úvahu, možná by šlo výsledný produkt 

dochucovat nějakým speciálními bylinami nebo kořením. Některým zákazníkům stáčí 

výsledný produkt do speciálních (vyzdobených) skleněných lahví. 

 

1.9.2 Organizační struktura 

V současné době společnost zaměstnává 3 zaměstnance v hlavním pracovním poměru a 

další zaměstnává příležitostně v různých frekvencích, podle potřeby. V pomyslné 

hierarchii stojí nejvýše JUDr. Funk, který je jediný společník společnosti. Panu Funkovi 

je přímo odpovědná jednatelka společnosti Ing. Krejčí. Paní Krejčí dohlíží na další 

zaměstnance. Zejména na paní účetní Ing. Funkovou, pracovníka palírny pana Homolky 

a pracovníka sadu pana Čaňa. Organizační struktura je nastíněna dále. 
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Obr. 2: Organizační struktura (Zdroj: interní data firmy) 

 

1.9.3 Informační systémy 

Jelikož je sídlo společnosti v centru Brna, ovocný sad se nachází v Sobotovicích a 

samotná palírna v Želešicích je potřebné, aby všichni pracovníci spolu byli neustále 

v kontaktu. Nejvhodnějším způsobem jsou v současné době mobilní telefony, které 

mohou spolupracovníci používat kdykoli a kdokoli. Objednávky na zakázky přijímá jak 

kancelář, tak i palírna. Účetnictví této malé společnosti vede paní účetní v programu 

Money. Společnost samozřejmě využívá internetovou komunikaci. Firma dosud nemá 

vytvořeny své www stránky, což může být pro zákazníky překvapující. 

1.9.4 Styl řízení 

Ve společnosti se uplatňuje demokratický styl řízení. Pan Funk dává svým podřízeným 

určitou volnost, aby se mohli vyjádřit ke každému problému. Zároveň na ně deleguje 

pravomoci, ale ponechává si konečnou zodpovědnost. Ve firmě převažuje tvořivá 

atmosféra, sounáležitost a osobní zainteresovanost pracovníků. 

1.9.5 Spolupracovníci 

Pan Pavel Homolka je hlavní pracovník, který provádí hlavní výrobní činnost. Touto 

činností je obsluha, údržba strojů pěstitelského pálení, na kterou má potřebné povolení a 

školení.  

majitel (pan 
Funk)

účetní (paní 
Funková)

pracovník palírny 
(pan Homolka)

pracovník sadu 
(pan Čaňo)

jednatelka (Eva 
Křejčí)
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Dalšími činnostmi, které provádí, jsou např. vypisování příjmových pokladních dokladů 

a přejímání finanční hotovosti do pokladny společnosti. Stará se o celkový plynulý chod 

výrobního zařízení. Paní Funková vede pro společnost kompletní účetnictví. 

Zpracovává veškeré účetní doklady, vystavuje faktury, podává daňová přiznání, jak na 

finanční, tak i na celní úřad. Při těchto činnostech úzce spolupracuje s paní jednatelkou. 

Paní Eva Krejčí jedná za společnost, dohlíží na vedením účetnictví, stará se o celkový 

chod společnosti. Vyřizuje veškeré záležitosti, od přijímání objednávek až po osobní 

pomoc všem zaměstnancům. Je přímo zodpovědná panu Funkovi – majiteli společnosti. 

Pan Funk je časově zaneprázdněn advokátní kanceláří, ale vždy se snaží věnovat 

problémům společnosti maximální pozornost. 

1.9.6 Sdílené hodnoty 

Protože se jedná o malou společnost, firemní kultura není ve firmě příliš postřehnutelná. 

Zaměstnanci spolu vychází dobře a snaží si vyjít vzájemně vstříc za všech okolností. 

Jelikož každý pracuje na jiném pracovišti, nestřetávají se příliš často. Dvě kolegyně, 

které pracují v jedné kanceláři společně s majitelem, mají mezi sebou dobré vztahy. 

Názorově se většinou všichni shodnou s názorem pana majitele. Celková atmosféra je 

ve firmě velice klidná. 

1.9.7 Schopnosti 

Manažerka společnosti paní Ing. Krejčí má potřebné znalosti a dovednosti, aby mohla 

firmu kvalifikovaně zastupovat ve všech možných situacích. Je rozhodná a výkonná, 

iniciativní a velice tvořivá. Velice dobře vychází se všemi zákazníky, kteří firmu 

navštíví. Umí řešit rozhodovací problémy a zná základní zákonitosti řízení firmy. Pro 

svou funkci je dostatečně kvalifikovaná a má značné zkušenosti s řízením společnosti. 
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1.10 SWOT analýza  

Pro vyhodnocení SWOT analýzy jsem použil předchozí analýzy vnitřního a vnějšího 

okolí společnosti, ze kterých jsem vytvořil SWOT analýzu. SWOT analýza je 

vypracována níže. 

Tab.  2: SWOT analýza 

Silné stránky 

+ známá a oblíbená společnost 

v nejbližším okolí 

+ zakázky jsou přijaty ihned 

+ menší kotel (není potřeba spojovat 

zakázky) 

+ stálý okruh zákazníků 

+ kvalitní a spolehlivá výroba 

+ pravá ovocná pálenka z vlastních 

surovin za nižší cenu než v maloobchodní 

síti 

Slabé stránky 

- jeden druh podnikatelské činnosti 

- neexistující internetové stránky 

- zastaralé destilační zařízení 

- málo nových zákazníků 

- pronajímá si téměř všechen dlouhodobý 

majetek 

- žádné parkoviště před pěstitelskou 

pálenicí 

- malý manipulační prostor před palírnou 

 

Příležitosti 

+ pořízení efektivnějšího destilačního 

zařízení 

+ rozšíření podnikatelské činnosti 

+ prodej vlastní pálenky do maloobchodní 

sítě 

+ plnění do masivních sklenic s vlastním 

logem 

Hrozby 

- tržby závislé na úrodě 

- neustále rostoucí spotřební daně 

- velká lokální konkurence 

- přísná regulace odvětví ze strany státu 

- ilegální pálenice 

- ilegálně vyrobený alkohol 

- snižující se poptávka po legálním 

alkoholu 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Podnikání 

Podle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se definují pojmy podnikání a 

podnikatel jako: 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

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

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu.“ 10) 

A místo podnikání následovně: 

„Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v 

obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen 

zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační 

složky podniku se rozumí adresa jejího umístění.“ 10) 

 

2.1.2 Podnik 

Podle obchodního zákoníku se dá podnik definovat takto: 

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

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

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná.“ 10) 3) 

 

 

 

 
                                                           
10)  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. In Sbírka zákonů. 1991. Dostupný také z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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2.1.3 Obchodní společnost 

Společností, kterou se budu zabývat ve své diplomové práci, je společnost s ručením 

omezeným. Obchodní zákoník definuje s.r.o. následovně: 

„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným může být 

založena jednou osobou. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem 

nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením 

omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností 

s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát společníků. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení 

všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z 

věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z 

důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli 

poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. 

Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad 

nebyl splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním 

kapitálu společnosti. 

 Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", 

postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.". 

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200000 Kč. „11) 4) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. In Sbírka zákonů. 1991. Dostupný také z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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2.2 Zákony výrazně ovlivňující podnikání 

Jelikož výrobní podnik je pěstitelskou palírnou, vztahují se na něj další specifické 

zákony jako např. zákon o spotřebních daních či zákon o lihu. Existence těchto 

zákonů výrazným způsobem ovlivňuje nejen podnikání společnosti Legáta, s. r. o., ale i 

dalších společností s obdobným druhem podnikání.  Nejdůležitější poznatky z těchto 

zákonů uvádím níže. Podnik samozřejmě musí dodržovat veškerou právní legislativu 

platnou v České republice. 

 

2.2.1 Zákon o spotřebních daních 

„Zákon o spotřebních daních vymezuje daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z 

minerálních olejů a daň z tabákových výrobků.“  12) 

„Plátcem je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, 

oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, kterým vznikla 

povinnost daň přiznat a zaplatit. Až na výjimky se musí osoby registrovat jako plátce u 

celního úřadu, a to nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit.“ 1) 

„Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území 

Evropského společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území 

Evropského společenství. Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká 

okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky.“ 12) 

„Za zdaňovací období se považuje kalendářní měsíc. Plátci, kterým vznikla povinnost 

daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň 

celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato 

povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak.“ 12) 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. In Sbírka zákonů. 2003. 
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Tab. 3: Sazby daně z lihu (Zdroj:  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. In Sbírka zákonů. 

2003.) 

Kód monenklatury Text Sazba daně 

2207 líh obsažený ve výrobcích 

uvedených pod kódem monenklatury 

2207 

28500 Kč/hl etanolu 

2208 líh obsažený ve výrobcích 

uvedených pod kódem monenklatury 

2208 s výjimkou destilátů 

s pěstitelského pálení 

28500 Kč/hl etanolu 

2208  líh obsažený v destilátech 

ovocných z pěstitelského pálení 

14300 Kč/hl etanolu 

 

ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedený 

pod ostatními kódy nomenklatury 

28500 Kč/hl etanolu 

   

 

2.2.2 Zákon o lihu 

Uvádím nejdůležitější pasáže ze zákona o lihu, které přímo souvisí s mou diplomovou 

prací a zároveň s podnikatelskou činností společnosti Legáta, s. r. o. 

 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

lihem etylalkohol (etanol) získaný: 

- destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze 

škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný, 

- destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy, 

- synteticky“ 13) 

„M ěřicí jednotkou pro zjištění množství lihu je litr etylalkoholu  při teplotě 20 °C“ 13) 
1

                                                           
13) Zákon o lihu č.61/1997 Sb. In Sbírka zákonů. 1997. 
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„Lihovarem je provozovna vyrábějící líh , ve které se může zároveň provádět i úprava 

lihu, a to:5 

- pěstitelská pálenice vyrábějící ovocné destiláty pro pěstitele atd. 

Lihovarem ani zvláštním lihovarem nejsou provozovny zpracovávající již dříve 

vyrobený nebo upravený líh do dalších výrobků.“ 14) 

 

Podmínky pro výrobu a úpravu lihu: 

„Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném 

ústředním orgánem státní správy, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, 

nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního 

předpisu – konsensní listiny.“ 14) 

 

Oznamovací povinnost určuje zákon následovně: 

„Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh jsou povinny oznámit 

celnímu úřadu: 

a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to 

nejpozději 15 dnů před zahájením a do 15 dnů po ukončení těchto činností 

b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého 

přerušení 

c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní 

den po jejich zjištění 

d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich 

zjištění.“ 14) 

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období ze všech pálenic z vlastní 

dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100 % lihu, zdaněného sazbou spotřební daně 

stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení, a to i v případě, že se na 

vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společnou domácnost. 

V případě překročení stanoveného limitu hrozí pěstiteli sankce od Celního úřadu. 

Výrobním obdobím je pálící sezóna – doba od 1. července do 30. dubna 2011.14) 

                                                           
14) Zákon o lihu č.61/1997 Sb. In Sbírka zákonů. 1997. 
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2.3 Sestavení podnikatelského plánu 

Potřeba podnikatelského plánu vzniká, když je zapotřebí získat peníze – ať už 

z jakéhokoli peněžního ústavu nebo od někoho, kdo poskytuje požadovaný kapitál. 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků by měla být: srozumitelná, stručná, logická, 

pravdivá a přehledná. 15) 

 

2.3.1 Jak napsat podnikatelský plán 

Je potřeba dodržet několik zásad, aby existovala vysoká pravděpodobnost, že podnikatel 

dosáhne na zajištění financování pro jeho podnikatelský plán. Podnikatelský plán, by 

měl být: 

a) Srozumitelný – Musí se vyjadřovat jednoduše. Nesmí se snažit vyjádřit mnoho 

myšlenek v jedné větě. 

b) Stručný – Nesmí připustit, aby hodnotitele jeho podnikatelského plánu tento 

plán nudil, proto by měl být plán stručný a měl by obsahovat pouze základní 

údaje. 

c) Logický – Nápady a skutečnosti by měly být předkládány v logické návaznosti. 

Skutečnosti si nesmí odporovat. 

d) Pravdivý – Není vhodné zveličovat důležitost projektu. 

e) Číselný – Bankéř nebo investor, který bude číst jeho projekt, bude uvažovat 

numericky. Pokud nejsou slova podložena čísly, nijak na něj nezapůsobí. 16) 6 

 

2.3.2 Návrh podnikatelského plánu 

Na jeho formě závisí udržení zájmu čtenáře (investora). Informace by měly dodržovat 

logickou strukturu. Jednotlivé části by měly být seřazeny nějak takto: 

a) Prohlášení o cílech jeho podnikání 

b) Prognóza trhu, na který chce vstoupit nebo na kterém se již nachází 

c) Odbornost, zkušenosti a finance, které do podnikání vkládá 

d) Speciální výhody, které jeho výrobek nebo služba přinesou jeho zákazníkům 

e) Způsob založení podniku 17) 

                                                           
15) BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha : Kogan Page Ltd., 1991.                           
Sestavení podnikatelského plánu, s. 4. ISBN 80-901454-1-8. 
16) tamtéž, Str. 5-6 
17) tamtéž, Str. 7 
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f) Dlouhodobý výhled do budoucna 

g) Jeho finanční cíle 

h) O jaké množství financí žádá a jak budou použity 

i) Dodatečné informace, které potvrdí jeho předešlá tvrzení, včetně odhadu výnosů 

a dalších finančních předpokladů 

j) Dřívější výsledky jeho podnikání 

k) Rozsah podnikatelského plánu 

Ke každému bodu výše uvedeného seznamu by měla být uvedena nějaká informace. Jak 

velká bude každá část, už bude záležet na konkrétním projektu. 18) 7 

 

2.3.3 Obsah podnikatelského plánu 

a) Stručné prohlášení – Musí sdělit zainteresovanému člověku, o co jde. Musí být 

schopni říct jednou větou, co zamýšlí a jak velkou část peněz chce použít. 19) 

b) Trh – Je vhodné začít částí, která pojednává o trhu, který chce obsadit nebo 

který se chystá rozšířit. Musí dokázat, že po jeho výrobku existuje poptávka a že 

potřebuje výrobky pro zavedení na trh. Důležitý je kvalitní průzkum trhu. 

Číselné údaje by měly být ověřitelné, což zvýší jejich důvěryhodnost. 19) 

c) Odbornost, zkušenosti a zdroje zainteresovaných osob – Věřitel, či investor 

budou chtít znát dopodrobna člověka, kterému svěřili své peníze. Je tudíž 

nezbytné, aby uvedl obsáhlou zprávu o podnikatelské činnosti své i svých 

partnerů. Stejně důležitá je i výše jeho finanční investice, kterou vloží do 

podniku on. Nemůže od druhých očekávat ochotu riskovat prostředky do 

podniku, do kterého sám zakladatel příliš nepřispěl. 19) 

d) Výhody jeho výrobku – Jen velice malá část inovací má skutečně šanci na 

úspěch. Tento bod je nutné psát co nejstřízlivěji. Mnoho dokonalých nápadů 

nevyšlo. Vyrobit něco lepšího je pouze jeden krok na cestě k úspěchu, a to ani 

ne první ani nejdůležitější. Je důležité držet se faktů a mít k dispozici výsledky 

nezávislých testů. Několik přesných čísel má větší význam než celá stránka 

chvály. 19) 

 

                                                           
18) BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha : Kogan Page Ltd., 1991.                            
Sestavení podnikatelského plánu, s. 7. ISBN 80-901454-1-8. 
19) tamtéž, Str. 8-9 
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e) Metoda – Investor již má představu o jeho trhu, jeho schopnostech a o 

prospěchu, který výrobek přinese zákazníkovi. Nyní potřebuje vědět s jakým 

přehledem a úsilím se do dalšího podnikání pustí. Měl by nejdříve popsat, jakým 

způsobem bude výrobek na trhu nabízet. Zda bude mít vlastní výrobní kapacity. 

Co podnikne v oblasti marketingu. Kam bude výrobek prodávat. Jak bude 

vypadat jeho pevný časový plán. 20) 
f) Dlouhodobý výhled – Některé podniky jsou krátkodobé. Jiné se stanou 

výnosnými až v delším časovém úseku. Některé se budou rozvíjet pomalu a 

jejich potřeby bude možno krýt z vyprodukovaného zisku. Jiné budou růst velice 

rychle a budou potřebovat zdroje. Investoři budou chtít mít základní informace 

v tomto směru. Odhady vývoje prodeje se dělají pro nové podniky jen velice 

obtížně. 21) 

g) Použití fondů – nyní by měl podnikatel investorovi vysvětlit, proč a na co 

potřebujeme jeho peníze. Musí zdůraznit, kolik on sám investuje, protože nikdo 

by neinvestovat bez obav do jeho projektu, kdyby on sám téměř nic 

neinvestoval. Měl by vymezit seznam položek, na co budou peníze použity. 

Např. na nákup patentů, pozemků, objektů, výrobního závodu, vybavení, 

náklady na marketing, provozní kapitál, rezerva pro každý případ.  21) 

h) Finanční cíle – Měl by zde napsat seznam důležitých bodů. Např. 

předpokládaný obchodní obrat za první rok, předpokládaný čistý zisk za první 

rok, jak velká část první půjčky bude splacena za první rok, jaké jsou plány na 

druhý rok atd. Často se stává, že podnik v prvním roce nemusí vykázat zisk. 

Investora bude zajímat přírůstek kapitálu a dividendy. Podnikatel musí 

poskytnout dodatečné informace jako např. rychlost růstu očekávaného zisku, 

výše dividend a na co použije vytvořený zisk. 21) 
8 

 

 

 

                                                           
20) BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha : Kogan Page Ltd., 1991.                           
Sestavení podnikatelského plánu, s. 10. ISBN 80-901454-1-8. 8 
21) tamtéž, Str. 11-12 
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i) Dodatky – K podnikatelskému plánu musí připojit dokumenty, které bude brát 

investor jako důkazy dobře naplánovaného podnikatelského plánu.  Dokumenty 

by měly obsahovat především: přesný souhrn průzkumů trhu, fotografie jeho 

výrobku nebo výrobků, kopie jeho dokumentů nebo dalších podpůrných 

materiálů, jakékoli testy jeho produktu. 22) 

j) Minulost podniku  – Stručná část, která by měla obsahovat pouze fakta a měla 

by být založena na ověřených obchodních výsledcích. Měly by být zde uvedeny 

alespoň výsledky za tříleté (lépe pětileté) období spolu s konečnou rozvanou a 

výkazem zisků a ztrát za každý jednotlivý rok. Popis minulosti podniku by měl 

samozřejmě obsahovat informace o změně vlastnictví nebo ve vedení apod. Měl 

by se zmínit o každé důležité události, která měla vliv na podnik v jeho nedávné 

minulosti. 23) 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22) BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha : Kogan Page Ltd., 1991.                           
Sestavení podnikatelského plánu, s. 12. ISBN 80-901454-1-8. 
23) tamtéž, Str. 13 
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2. 4 Finanční plán 

Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních toků, je 

završením tvorby podnikatelského plánování. Tvoří spojovací článek mezi představami 

a touhami vlastníků podniku, případně jeho managementu a realitou. Zkoumá reálnost 

podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho výhodnosti. 

Vypracování finančního plánu potřebuje schopnost modelovat možné varianty 

budoucího vývoje. Pro tyto účely je dobré sestavit model finančního plánu přehledně. 

Finanční cíle jsou součástí podnikových cílů a jako takové jsou hlavním kritériem pro 

rozhodování vlastníků, investorů a manažerů. 24)10) 

2.4.1Příjmy a výdaje 

Nákladové výnosy nemusí být za všech okolností spojeny s příjmy a výdaji. Obráceně 

platí, že některé výdaje nejsou spojeny s náklady a příjmy a s výnosy. Obdobně platí, že 

přijetí úvěru a případně navýšení základního kapitálu, přijetí dotace nebo jiných zdrojů 

financování není výnosem. V tomto případě se ani výsledek hospodaření nemusí 

shodovat se skutečnou hotovostí, kterou podnik získal za dané období. Může se stát, že 

podnik tvoří zisk, ale přitom je platebně neschopný, tj. jeho splatné závazky budou větší 

než majetek, který může na jejich úhradu použít. Proto je k zabezpečení platební 

schopnosti podniku nutné sledovat i pohyb peněž tj. příjmů a výdajů a ne jenom nákladů 

a výnosů. 25) 

Přehled o příjmech a výdajích zkráceně cash flow, je v ČR povinným výkazem pouze 

pro podnikatele, kteří podléhají povinnému auditu. Cash flow se většinou sleduje jako 

peněžní tok v provozní, investiční a finanční oblasti. 25) 

 

 

                                                           
24) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Finanční plán, s. 127. ISBN 80-251-1605-0. 

25) tamtéž, Str. 136 
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V rámci provozní činnosti se cash flow sleduje jako pohyb peněž související s hlavní 

činností podniku, tj. s jeho každodenním provozem.  Investiční cash flow sleduje změny 

v dlouhodobém majetku, tj. výdaj na pořízení případně příjem z prodeje nadbytečného 

dlouhodobého majetku. Finanční cash flow sleduje získávání finančních zdrojů a jejich 

splácení, jako i výplaty podílů na zisku vlastníkům. 26) 

Ke sledování cash flow je možné použít přímou nebo nepřímou metodu. 26) 

Přímá metoda spočívá v tom, že cash flow sleduje jednotlivé příjmy a jednotlivé výdaje 

peněz za určité období. Tento způsob sledování je vhodný hlavně v malých podnicích, 

ale obzvláště v plánování příjmů a výdajů v kratším čase. Výpočet je uveden níže: 26) 

Počáteční stav peněžních prostředků (suma pokladen a bankovních účtů) 

+ příjmy za určité období 

- výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Sledování cash flow nepřímou metodou je založeno na využití informací o nákladech a 

výnosech pro účel vykazování pohybu peněz. Vysvětluje, proč se výsledek hospodaření 

nerovná cash flow. Sledování cash flow nepřímou metodou vychází z toho, že zisk, 

který podnik vytvořil je jeho příjmem. Vykázaný výsledek hospodaření se upravuje o 

pohyb peněz v důsledku změn majetku a kapitálu a o položky nevyvolávající pohyb 

peněz.  Tento způsob sledování je vhodné využívat při vykazování pohybu peněz 

v ročním časovém horizontu. Zjednodušený způsob je uveden na další straně: 26) 

 

 

 

11 

                                                           
26) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           

Computer Press, 2007. Finanční plán, s. 136. ISBN 80-251-1605-011 
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Počáteční stav peněžních prostředků 

+ zisk (po úhradě úroků a zdanění) 

+ odpisy (snížily vykazovaný zisk, ale rozhodně nejsou peněžní výdaj) 

+/- jiné náklady (výnosy), nevyvolávají pohyb peněz 

CF z provozní činnosti 

- přírůstek fixního majetku, nakoupených akcií, dluhopisů,… 

CF z investiční činnosti 

+/- přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, 

výplata podílu ze zisku, získání dotací apod. 

CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

Sestavený cash flow po skončení období má již pouze orientační roli. Ukazuje hlavně 

rozdělení finanční toků v minulém období. Mnohonásobně větší význam má pro 

společnost sestavení budoucích příjmů a výdajů v krátkém čase a správné načasování 

výdajů, které jsou ovlivnitelné managementem nebo vlastníky podniku, jako jsou 

investice apod. 27) 

12 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
27) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Finanční plán, s. 137. ISBN 80-251-1605-0 
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2.5 Finančního plánování  

Finanční plán představuje jeden z nejvíce důležitých a nejnáročnějších dílčích plánů 

v podniku. Finanční plán je kvalitativním vyjádřením všech podnikatelských činností 

zaměřených na provoz a růst podniku. Má integrující postavení v systému podnikových 

plánů, jelikož se v něm dávají dohromady všechny dílčí plány podniku. Finanční plán 

nepředstavuje jenom sumarizaci výstupu dílčích plánů, ale aktivně na něj působí a to i 

na celý reprodukční proces v podniku. Finanční plán podniku vychází ze strategie 

podniku a přiřazuje ji na určitý časový úsek. Podle délky se plán rozděluje na 

krátkodobý (operativní) a dlouhodobý (strategický) finanční plán. 28) 

2.5.1Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán se sestavuje na dobu delší než jeden rok. 29) 

Strategický finanční plán by měl obsahovat: 13 

a) Definování finančních cílů pro zvolený časový úsek – Jedná se o důležité 

strategické rozhodnutí. Cíl je ovlivněn stádiem životního cyklu, ve kterém se 

podnik nachází. Jednotlivé dílčí dosahované cíle mohou být např. výše 

dosahovaných tržeb, výše zisku, výnosnost investovaného kapitálu apod. 

Základním cílem podnikání je růst hodnoty pro vlastníky, kterou lze měřit 

ekonomickou přidanou hodnotou. Cíl se musí sledovat každý rok a musí se 

zhodnotit přiblížení k jeho dosažení. 29) 

b) Stanovení finančních principů podniku – Jde o dluhové principy, zásobovací 

principy, investiční principy, cenové principy apod. pro daný časový úsek 

v návaznosti na definované cíle a předpokládaný vývoj prodeje. Smyslel je 

zabezpečit realizovatelnost stanovených cílů. 29) 

 

 

                                                           
28) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Základy finančního plánování, s. 141. ISBN 80-251-1605-0. 

29) tamtéž, Str. 142 
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c) Prognóza vývoje prodeje – Vyjadřuje se pro každý jednotlivý rok, ale i za celé 

období. K jejímu vypracování lze využít různých metod, jakými jsou 

ekonomické modely, statistická analýza časových řad, korelační analýza apod. 

Předpověď nelze založit pouze na matematických výsledcích. Při jejím 

sestavování je potřeba pamatovat na konkurenci a její budoucí záměry.  

Rozhodujícím pohledem je vytvoření a následné použití finančních zdrojů. 30) 

d) Kapitálové plánování - Plán investic má podstatnou roli ve finančním 

plánování, jelikož budoucí příjmy podniku jsou závislé na současných 

investičních rozhodnutích. Plán by měl reagovat na očekávaný vývoj poptávky, 

očekávané technologické změny a měl by je dávat do souladu se současnou 

výrobní kapacitou podniku. Je potřeba vycházet z finančních kritérií hodnocení 

efektivnosti investic a požadavků na návratnost spotřebovaných zdrojů. 30) 

e) Plán dlouhodobého financování - Finanční plán musí synchronizovat budoucí 

potřebu finančních zdrojů a jejich získávání. Nejdůležitějším zdrojem 

financování jsou vytvořené vlastí zdroje, které se mohou doplňovat 

dlouhodobým vnějším financováním. Finanční plán by měl předpovídat úroveň 

tvorby zisku a definovat způsob, jak zisk použít. V hlavním zájmu vlastníků by 

mělo být preferování dlouhodobých investic před okamžitou spotřebou. Finanční 

plán by měl určovat potřebu externího financování, vypočítat max. přípustnou 

cenu za použití zdrojů, jakož i plán na splácení těchto zdrojů. Možnost obstarání 

těchto zdrojů a to z hlediska objemu nebo ceny se může stát limitem dalšího 

rozvoje podniku. V případě, že výnosnost z investičních záměrů nebude 

dosahovat úrovně předpokládaných úrokových sazeb z bankovních úvěrů, nelze 

v žádném případě o způsobu tohoto financování vůbec uvažovat. Osou 

dlouhodobého finančního plánování je plán cash flow. 31) 14 

 

                                                           
30) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Dlouhodobý finanční plán, s. 142. ISBN 80-251-1605-0. 

31) tamtéž, Str. 143 
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2.6 Plánování investic 

Rozvoj podniku je podmíněn neustálým investováním do obnovy nebo rozšiřování 

disponibilní kapacity podniku. Disponibilní výrobní kapacita udává možnost podniku 

reagovat na poptávku po jeho produktech. Pokud je poptávka vyšší, než je jeho 

současná výrobní kapacita, vzniká možnost pro investování. Pokud je situace přesně 

opačná, mělo by vedení podniku a jeho vlastníci zvážit změnu výrobního sortimentu, 

které by vedlo ke zvýšení poptávky, posoudit možnost odprodeje části investičního 

majetku, případně upravit podnikatelský záměr. 32) 

Častým podmětem k investování je snaha o využití nejnovějších výsledků výzkumu a 

vývoje. Podniky usilují o tržní využití výsledků výzkumu a vývoje, které přináší využití 

nových technologií. Zvyšuje se schopnost lepšího uspokojení zákazníka a svého 

prosazení na trhu, případně může být i cílem snižování výrobních nákladů. 32) 

Rozhodování o investicích je obtížné, následky špatné investice se velice těžko 

odstraňují a u malých a středních firem mohou mít dokonce likvidační charakter. Proto 

investiční rozhodnutí patří do oblasti strategických rozhodnutí v podniku. Výběr 

konkrétních investic se odvíjí od strategických cílů podniku a jejich dopad se projevuje 

v dlouhodobém strategickém období podniku. 32) 

Náročnost rozhodování je to o větší, že nikdo (manažeři ani vlastníci) nejsou schopni 

určit na 100 % budoucí vývoj. V době výstavby a provozu podnikatelského záměru 

mohou vznikat odchylky od původních předpokladů ve výdajích na investici, v délce 

výstavby, může dojít k poklesu poptávky po výrocích či k poklesu prodejních cen těchto 

výrobků.  Mohou vzrůst ceny vstupů práce, mezd, energie či finančních zdrojů. 

Odchylky představují riziko investování jako takového, které se musí stát zdrojem 

konečného rozhodnutí, zda investici realizovat či ne. Management podniku musí 

všechny faktory pečlivě zvážit a vypracovat varianty možného budoucího vývoje příjmů 

a výdajů spojených s investicí. 32) 15 

 

                                                           
32) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Plánování investic, s. 170-171. ISBN 80-251-1605-0. 
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Časová hodnota peněz – představuje vnímání hodnoty stejné částky, kterou má 

investor v současnosti a za několik let. Peníze, které má v současnosti může 

zhodnocovat a investovat. Za několik let se zvýší a bude převyšovat sumu peněz, kterou 

by získal až za několik let. Proto mají pro investora větší hodnotu současné příjmy než 

budoucí příjmy. 33) 

Vzájemný vztah mezi SH a BH zohledňuje úročení a diskontování. Úročení představuje 

přepočet současné hodnoty na budoucí hodnotu při určité míře výnosnosti a 

diskontování znamená přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu při určité míře 

výnosnosti. 33) 

BHt = SH * (1+i)t 

SH = BHt / (1+i)t 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Plánování investic, s. 170-171. ISBN 80-251-1605-0. 

 



42 

 

2.7Metody posuzování investičních projektů 

Při rozhodování o investičních projektech je potřeba vycházet z dlouhodobého cíle. 

Nejpřednější je zabezpečit zhodnocení požadovaného investovaného kapitálu. 

Nejlépe lze projekt zhodnotit pomocí finančních kritérií, která zohlední jak časovou 

hodnotu peněz, tak i riziko projektu. Těmto požadavkům odpovídají metody 

hodnocení investičních projektů, které vycházejí z peněžního toku. Jsou to metody 

následující: 34) 

a) Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota je rozdíl mezi diskontovanými příjmy a diskontovanými 

výdaji, které jsou nutné při realizaci projektu. Vypočítá se:  ČSH =∑ CFt / (1+i)t 

Čistá současná hodnota investičního projektu představuje dodatečný výnos, 

který se získá realizací projektu nad určenou míru výnosnosti. Z hlediska teorie 

podniku jde o hodnotu, která zvyšuje tržní hodnotu podniku. Přijatelné jsou 

pouze ty projekty, které zabezpečí minimálně požadovaný výnos, tzn. ČSH je 

větší nebo rovno 0. Hodnota ukazatele čisté současné hodnoty je značně závislá 

na kvalitním předpokladu peněžního toku a požadované míře výnosnosti. S tím, 

jak roste požadovaná výnosnost, hodnota klesá a blíží se k nule. 34) 

 

b) Metoda indexu rentability 

Je poměrovým ukazatelem, který určuje efektivnost investice. Vypočítá se jako 

podíl diskontovaných plánovaných peněžních příjmů z investičního projektu a 

kapitálových výdajů, které jsou na něj vynaloženy. Investiční projekt je pro 

společnost přijatelný, pokud je hodnota podílu vyšší než 1. 35)                                  

PI= (∑ Pt / (1+i)t) / (KV) 

17 

                                                           
34) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Metody posuzování investičních projektů, s. 175. ISBN 80-251-1605-0. 

35) tamtéž, Str. 176 
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Index rentability se používá jako kritérium pro výběr investičního projektu 

v případě, pokud se rozhoduje při omezených zdrojích pro investování mezi 

několika projekty, které mají čistou současnou hodnotu kladnou. Vybírá se 

projekt s nejvyšším indexem rentability, což zabezpečí nejvyšší možné 

zhodnocení investované kapitálu. 36) 

 

c) Metoda vnitřního výnosového procenta  

Vnitřní výnosové procento, které je nazýváno vnitřní mírou výnosnosti 

investičního projektu, představuje opravdovou míru výnosnosti projektu, která 

se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtu 

ČSH projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž se diskontované 

příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to taková výnosová míra projektu, při 

níž ČSH se rovná nule. Může se vypočítat metodou interpolace. Nutností pro 

využití interpolace je odhad dvou měr výnosnosti tak, aby pro první výnosovou 

míru (nižší) byla čistá současná hodnota kladná, pro druhou výnosovou míru 

(vyšší) záporná. 36) 

VVP = in + ČSN / (ČSN - ČSHv) * (iv - in) 

Přijatelné jsou ty investiční projekty, u nichž se přepokládá dosažení vyšší míry 

výnosnosti než je požadovaná. Nejvýnosnější je varianta investování, u které se 

dosáhne nejvyššího VVP. 36) 

 

d) Metoda doby návratnosti investičního projektu 

Za rozhodovací kritérium se považuje doba, za kterou se investovaný kapitál 

vrátí zpět. Prvotním výchozím předpokladem je očekávání návratnosti v reálné 

době, rozhodovacím kritériem je rychlost splacení investovaného kapitálu 

z peněžních toků. 37) 

                                                                                                                                                                          
36) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno :           
Computer Press, 2007. Metody posuzování investičních projektů, s. 176. ISBN 80-251-1605-0. 

37) tamtéž, Str. 177 
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Musí se jednat o projekty, které zabezpečí návratnost investice. Doba 

návratnosti se určuje pomocí kumulativního součtu předpokládaných 

diskontovaných příjmů v jednotlivých obdobích.  

Rok, ve kterém se diskontované peněžní příjmy budou rovnat kapitálovým 

výdajům, představuje počet let návratnosti investice. 38) 

KV = ∑ Pt / (1+i)t 

 

2.8 Riziko projektu18 

Riziko jednak představuje naději na dosažení dobrých hospodářských výsledků, ale na 

straně druhé může docházet k nebezpečí podnikatelského neúspěchu. Tento neúspěch 

může vést ke ztrátám. Tyto ztráty mohou nakonec vést k úpadku společnosti. 39) 

Riziko má tedy dvě strany: pozitivní a negativní. Pozitivní stránku spojuje s nadějí 

úspěchu na trhu, uplatněním na trhu a dosažením vysokého zisku. Tato stránka 

představuje motor tržní ekonomiky.  Negativní stránka se projevuje dosažením horších 

podnikatelských výsledků, vznikem ztráty a v krajním případě může i firma 

zbankrotovat. Podnikatelské riziko, lze tedy chápat tak, že očekávané výsledky se 

mohou odchylovat od výsledků předpokládaných.  39) 

Úspěšnost projektu ovlivňuje velké množství faktorů, jejichž budoucí vývoj může být 

celkem nejistý. Tyto faktory představují faktory nejistoty. Tyto faktory mohou 

vzniknout proto, že nedokážeme odhadnout: prodejní cenu, nákupní ceny surovin, 

nákupní ceny materiálů, nákupní ceny energií, poptávku, úrokové sazby, technologický 

vývoj apod. 39) 

Riziko a nejistota tvoří neoddělitelnou součást hodnocení investičních projektů a 

investičního rozhodování. Riziko může být zanedbáno pouze u investicí malého 

rozsahu. 39) 

                                                           
38) KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŽŇÁKOVÁ, Maria. Podnikatelský plán. Brno : Computer 
Press, 2007. Metody posuzování investičních projektů, s. 177. ISBN 80-251-1605-0. 

39) FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. české. Praha : Grada 
Publishing, a. s., 2007. Riziko projektu, s. 135-137. ISBN 80-247-0939-2 

 



45 

 

2.8.1 Klasifikace rizik 

a) Podnikatelské riziko – má pozitivní a negativní stránku přičemž čisté riziko má 

pouze negativní stránku. Čistá rizika se obvykle vztahují ke škodám a ztrátám 

v organizaci a jednotlivců, poškození zdraví, selhání technických systémů a 

jejich selháním a jednáním lidí. 40) 

b) Systematické a nesystematické riziko – systematické riziko bývá označováno 

jako riziko tržní. Riziko nesystematické je společné pro všechny firmy. Zdrojem 

tohoto rizika může být odchod zaměstnanců firmy, selhání subdodavatele, vstup 

nové konkurence na trh, havárie výrobního zařízení. 40) 

c) Vnit řní a vnější rizika – jsou to rizika, která se vztahují k faktorům uvnitř 

firmy, resp. jejích investičních projektů. Vnější rizika jsou vztažena 

k podnikatelskému okolí. Jejím zdrojem jsou externí faktory. 40) 

d) Ovlivnitelná a neovlivnitelná – souvisí s možnostmi manažera působit na místo 

jejich vzniku. 40) 

e) Primární a sekundární – sekundární riziko je vyvoláno přijetím opatření na 

snížení primárního rizika. Příkladem sekundární rizika může být riziko spojené 

s existencí odlišné podnikové kultury při vytvoření společného podniku se 

zahraničním partnerem, která by mohla být příčinou jeho neúspěchu. 40) 

f) Ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu – tvoří je všechny druhy rizik, 

která ohrožují splnění termínu dokončení projektu, nepřekročení investičních 

nákladů a kvalitu projektu. Rizika ve fázi provozu jsou především vzrůst cen 

surovin, materiálu, energie, pokles poptávky, nedosažení projektované kapacity 

apod. 40) 

19 

 

 

 

                                                           
40) FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. české. Praha : Grada 
Publishing, a. s., 2007. Klasifikace rizik, s. 138. ISBN 80-247-0939-2. 
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2.8.2 Hodnocení rizika investičních projektů 

Posuzování rizika projektů ovlivňuje více faktorů. Nejdůležitější jsou zvažování 

opatření na snižování rizika, jejich nákladů a dopadů na jeho poklesu. Je vhodné 

realizovat a připravit protiriziková opatření, která jsou málo nákladná a mohla by vést 

k významnému poklesu rizika projektu. Dalšími faktory, které ovlivňují hodnocení 

rizika investičních projektů, jsou:  41) 

a) Rozsah projektu – posuzuje se vzhledem k rozsahu dosavadní podnikatelské 

činnosti firmy, neúspěch projektu s malými investičními náklady nemůže 

ohrozit velkou firmu, může však ohrozit menší existující firmy. 41) 

b) Izolovanost hodnoceného projektu – jde o to posoudit, zda je projekt ve firmě 

jediný či zda je jenom jeden z mnoha. Čím více projektů, tím více se rozloží 

riziko mezi ně. 41) 

c) Informace o realizaci či přípravě podobných projektů u konkurence – 

pokud zde existuje nebezpečí, že by nás konkurence mohla předstihnout 

s projektem se stejným výrobním zaměřením, vede to ke zvýšení rizika našeho 

projektu. 41) 

d) Postoj manažerů k riziku  – může být buď averzní, neutrální či má sklon 

k riziku. Platí, že manažer, který má averzi volí méně rizikové a méně výnosné 

projekty a manažer se sklonem k riziku dává přednost potencionálně 

výnosnějším projektům s vyšším rizikem. 41) 

Uvážlivý postoj k riziku neznamená se jemu vyhýbání. Některá rizika je nutné 

podstoupit, může se jednat o nevyhnutelné riziko. Systematické vyhýbání se takovýmto 

projektům by mohlo posílit konkurenci, což by mohlo vést k podnikovému 

hospodářskému úpadku. Z hlediska podnikatelského úspěchu je nutné určité riziko 

přijmout a toto riziko nesmí být ani příliš velké ani příliš malé. Maximální bezpečnost 

spočívá především ve vyvažování jednotlivých druhů rizik. 41) 

20 

                                                           
41) FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. české. Praha : Grada 
Publishing, a. s., 2007. Hodnocení rizika investičních projektů, s. 190-192. ISBN 80-247-0939-2. 
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2.9 Analýza vnějšího okolí podniku 

Obecné okolí podniku budu analyzovat tzv. SLEPT analýzou. Oborové okolí budu 

analyzovat pomocí Porterova modelu. 

 

2.9.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza se často označuje jako analýza změn okolí. Představuje pohled na 

prostředí státu, regionu nebo obce, které není stálé a vykazuje změny. V rámci analýzy 

se nemapuje jenom současné okolí, ale mapuje se, jak se bude do budoucnosti vyvíjet, 

jaké změny se dají očekávat.  

Umožňuje vyhodnotit změny na podnik, které pocházejí z určitých oblastí: 

Social – sociální hledisko 

Legal – právní a legislativní hledisko 

Economic – ekonomické hledisko 

Polici – politické hledisko 

Technology – technické hledisko 42) 

 

Sociální faktory: 

a) Demografické faktory: velikost populace, věková skupina, pracovní preference, 

geografické rozložení, etnické rozložení,… 

b) Makroekonomické charakteristiky trhu práce: rozdělení příjmů obyvatel, míra 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti,… 

c) Sociálně kulturní aspekty: životní úroveň, rovnoprávnost mužů a žen, populační 

politika,… 

d) Dostupnost pracovní síly, pracovní návyky, existence zaměstnanců se 

specifickými schopnostmi a dovednostmi, existence vhodných vzdělávacích 

institucí, různorodost pracovní síly,… 42) 

 

Legislativní faktory:  

a) Existence a funkčnost zákonných norem: daňové zákony, obchodní právo, 

deregulační opatření, legislativní opatření, zákoník práce,…42)21 

                                                           
42) ZICH, Robert. Vzdělávání ESF-FP [online]. 2007 [cit. 2011-01-28]. Strategický management. 
Dostupné z WWW: <http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf>.21 
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b) Nehotová legislativa 

c) Některé další podstatné faktory: funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská 

práva apod. 43) 

 

Ekonomické faktory: 

a) Základní hodnocení makroekonomické situace: míra inflace, úroková míra, 

obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše HDP, 

HDP na jednoho obyvatele, měnová stabilita, stav směnného kursu,… 

b) Přístup k finančním zdrojům: bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů, 

náklady na místní půjčky,… 

c) Daňové faktory: výše daňových sazeb, vývoj daňových sazeb, cla a daňová 

zatížení,… 

d) Politické faktory: hodnocení politické stability: forma a stabilita vlády, klíčové 

orgány a úřady, existence a vliv politiků, politická strana u moci,… 

e) Politicko-ekonomické faktory: postoj vůči privátním a zahraničním investicím, 

vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru,… 

f) Hodnocení externích vztahů: zahraniční konflikty, regionální nestabilita,… 

g) Politický vliv různých skupin: lobby, mafie,… 43) 

 

Technologické faktory: 

a) Podpora vlády v oblasti výzkumu 

b) Výše výdajů na výzkum 

c) Nové vynálezy a objevy 

d) Rychlost realizace nových technologií 

e) Rychlost morálního zastarávání 

f) Nové technologické aktivity 

g) Obecná technická úroveň 43) 

 
22 

 

 
                                                           
43) ZICH, Robert. Vzdělávání ESF-FP [online]. 2007 [cit. 2011-01-28]. Strategický management. 
Dostupné z WWW: <http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf>. 
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2.9.2 Porterův pěti faktorový model 

 

 
Obr. 3: Porterův pětifaktorový model (Zdroj: SEDLÁ ČKOVÁ, Helena. STRATEG [online]. 2006 

[cit. 2011-01-28]. Strategická analýza. Dostupné z WWW: 

<http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html>.) 

 

Konkurence v rámci odvětví je střetem pěti základních konkurenčních sil, jejichž 

intenzita působení určuje ziskovost celého odvětví. Jsou to: 

 

a) Konkurenti  – Patří do základní kategorie mapování odvětví. Musí se sledovat 

jich cenová, produktová a marketingová strategie. Rovněž se musí mapovat 

jejich silné a slabé stránky. 44) 

b) Odběratelé – Není bezpečné mít příliš koncentrovanou skupinu odběratelů, 

v extrémním případě jen jediného odběratele. V takovém případě má tento 

odběratel silnou vyjednávací pozici na změnu ceny. Doplňujícím negativním 

jevem je nediferencovaný produkt. Odběratel by pak mohl snadno přejít ke 

konkurenci. 44) 

c) Dodavatelé – Platí to co u odběratelů. Pokud existuje málo dodavatelů či hůře 

jeden dodavatel s velice specifickým produktem, vytváří opět prostředí pro tlak 

na cenu dodávek, termínů apod. 44) 
23 

 

 
                                                           
44) WEBDEV : ICT MARKETING [online]. 13.5.2010 [cit. 2011-01-25]. Porterův model pěti hybných sil. 
Dostupné z WWW: <http://www.webdev.cz/marketing/analyza-konkurence>. 
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d) Substituty – Důležité je sledovat především substituty, jejichž cena se pohybuje 

kolem ceny produktů v odvětví. Pokud jsou produkovány v odvětví s vysokou 

ziskovostí, mohou se vlivem změny na trhu stát velice nebezpečné, mohou jít 

cenově i výrazně níže. Jednou z možností způsobů potírání substitutů je jejich 

začlenění do vlastního sortimentu. 45) 24 

e) Nově stupující firmy  – Tyto společnosti mohou vytvořit tlak na cenu. Jejich 

vstupu brání určité bariéry. Porter rozčleňuje několik vstupních bariér vlivem 

nedokonalé konkurence: úspory z rozsahu (nová firmy vyrábí s nižšími 

náklady), diferenciace produktu (rozdíl vlivem značky), kapitálová náročnost 

vstupu (vysoké vstupní investice, marketing), distribuční kanály (nutnost 

vytváření sítě dodavatelů i odběratelů), vládní regulace (i regulace ze strany 

EU), ochota zákazníka k zavedení nové značky atd. Důležité je vzít v potaz také 

náklady zákazníka na přechod k novému produktu, které jsou velice podstatnou 

zábranou pro nový produkt. Aby zákazník přestoupil, musí být výrobek, buď za 

zajímavou cenu, nebo musí nabídnout něco speciálního či povedenou inovaci. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

                                                           
45) WEBDEV : ICT MARKETING [online]. 13.5.2010 [cit. 2011-01-25]. Porterův model pěti hybných sil. 
Dostupné z WWW: <http://www.webdev.cz/marketing/analyza-konkurence>. 
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2.10 Analýza vnitřního okolí podniku 

Pro analýzu vnitřního prostředí firmy použiji metodu, které se nazývá „7 S“. Jde o 

rozbor sedmi faktorů, které podmiňují úspěch firmy.  

 

a) Strategie 

Strategie firmy je charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým 

směřováním firmy k jednomu cíli nebo k více cílům a konkrétními možnostmi, které 

umožňují tyto cíle uskutečňovat. Existují dvě základní konkurenční výhody, s kterými 

firma může soutěžit s ostatními, a to: nízké náklady nebo diferenciace. Tyto dvě 

konkurenční výhody vedly k několika možným strategiím: 

Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech – Firma se snaží získat konkurenční 

výhodu v nízkých nákladech. 

Strategie diferenciace – Firma se snaží odlišit svoje výrobky nebo služby. 

Fokus strategie  - Fokus strategie se soustřeďuje, buď na nízké náklady, nebo na 

diferenciaci, ale jen v některém úzkém segmentu daného odvětví. 46) 

 

b) Struktura 

Důležitým posláním organizační struktury je rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí 

mezi pracovníky organizace. Existuje několik základních typů: 

- Liniová struktura  

- Funkcionální struktura 

- Liniově štábní struktura  

- Divizionální struktura 

- Maticové organizační struktury 46) 

 

c) Informační systémy 

Tímto se rozumí všechny informační procesy, které v organizaci probíhají. V dnešní 

době se v organizaci používá kombinace ručních a automatických způsobů zpracování 

informací, přičemž míra automatizace se směrem k vyšším úrovním řízení snižuje. 46)26 

 

                                                           
46) SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řizení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2., akt. a roz. vyd. 
Praha : Grada Publishing, a. s., 2006. Rozbor "7S faktorů", které podmiňují úspěch firmy, s. 34-40.    
ISBN 80-247-1667-4. 
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d) Styl řízení27 

Existují tři základní styly řízení: 

Autoritativní styl řízení – vylučuje zapojení zaměstnanců na jakémkoli řízení firmy. 

Podřízení mohou sdělit své postoje pouze přes vedoucího. 

Demokratický styl řízení – Vedoucí dává podřízenému možnost, aby se vyjádřil 

k tématu. Vedoucí rovněž deleguje pravomoci, ale ponechává si konečnou 

zodpovědnost. Komunikace je obousměrná. Vedoucí informuje své podřízené a zároveň 

dává možnost podřízeným se vyjádřit.  

Styl laissez – faire – Ponechává zaměstnancům velkou volnost. Skupina si sama řeší 

postup práce a vedoucí příliš nezasahuje. Převažuje horizontální komunikace. 

Nevýhodou je absence vedení, když je ho třeba. 47) 

 

e) Spolupracovníci 

Lidé jsou nejdůležitějšími prvky firmy. Jednou za základních manažerských dovedností 

by mělo být umět s lidmi jednat. Spolupracovníci jsou rovněž jedním z hlavních 

provozních rizik firem. Velká pozornost musí být věnována motivaci zaměstnanců a 

vytváření dobré firemní kultury. 47) 

 

f) Sdílené hodnoty 

Takto se dá rovněž nazvat kultura firmy. Kultura firmy se dá definovat jako: souhrn 

představ, mýtů, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě 

udržovaných. Je to v podstatě soustava sdílených hodnot a názorů, které vytvářejí 

neformální chování zaměstnanců ve firmě. 47) 

 

g) Schopnosti 

Důležitou schopností manažera je rychle se adaptovat. Manažeři by se neměli spoléhat 

pouze na vědecké a pragmatické analýzy, ale měli by dát i na své pocity a intuici. Pravý 

manažer by měl být výkonný, rozhodný. Měl by mít odborné znalosti z daného oboru 

podnikání. Měl by mít schopnost vedle vlastních znalostí a vědomostí využívat 

vědomosti a schopnosti druhých. 47) 

                                                           
47) SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řizení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2., akt. a roz. vyd. 
Praha : Grada Publishing, a. s., 2006. Rozbor "7S faktorů", které podmiňují úspěch firmy, s. 41-46.   
ISBN 80-247-1667-4. 
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2.11 SWOT analýza28 

SWOT analýza vychází z vyhodnocení analýzy vnějšího okolí (SLEPT analýzy) a 

vnitřního okolí podniku (7S analýzy). Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, jak moc 

jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se 

vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. SWOT analýza se skládala z původně 

dvou analýz. Tvořili ji analýzy SW a analýzy OT. Většina autorů doporučuje začít 

analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 

makroprostředí, tak i mikroprostředí. Po důkladné analýze OT by měla následovat 

analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy. SWOT analýza může být využita 

k identifikaci možností dalšího využití unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí 

firmy. Její nevýhodou je, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní. 48) 

 

Tab. 4: SWOT analýza (Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar . Strategický marketing : Strategie a trendy. 

První vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. SWOT analýza, s. 103-104.                           

ISBN 978-80-247-2690-8.) 

 

 

 

 
29 

                                                           

 
48) JAKUBÍKOVÁ, Dagmar . Strategický marketing : Strategie a trendy. První vydání. Praha :          
Grada Publishing, a. s., 2008. SWOT analýza, s. 103-104. ISBN 978-80-247-2690-8. 

Silné stránky (strengths) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak i 

firmě. 

 

Slabé stránky (weaknesses) 

Zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe. 

Příležitosti (oportunities) 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

Hrozby (threats) 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

zákazníků 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza obsahuje soubor dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech. Finanční analýzy obsahují hodnocení současnosti, minulosti a předpovídání 

firemní budoucnosti. Jejím smyslem je připravit podklady pro fungování podniku, 

zhodnotit finanční zdraví a vytvořit podklady pro finanční plán. Pomocí finanční 

analýzy vypočítám některé indexy za minulé čtyři roky, abych zjistil, jak si podnik 

vede. Zaměřím se pouze na některé ukazatele, jelikož finanční analýza se týká mé 

diplomové práce jen okrajově. 

3.1.1 Ukazatele rentability 

Nejprve vypočítám ukazatele rentability a poté budu interpretovat výsledky, které 

získám dosazením z účetních výkazů do následujících vzorců: 

ROI- rentabilita celkového kapitálu 49) 

ROI  = (EBIT / investovaný kapitál) * 100 

ROA- rentabilita celkových aktiv 49) 

ROA= (VH po zdanění / celková aktiva) * 100  

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 49)1) 

ROE = (VH po zdanění / vlastní kapitál) * 100  

ROS – rentabilita tržeb 49) 

ROS = (VH za účetní období / tržby za prodej zboží + výkony) * 100  

 

                                                           
49 ) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Poměrová 
analýza, s. 29-31. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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ROI  – rentabilita vloženého kapitálu by vycházela záporná v letech 2007-2009, tudíž se 

za tyto roky nepočítá. V roce 2010 byl ROI = 1,64. Investovaný kapitál se vlastníkům 

vrátil a ještě 64 % vydělal. 2) 

ROA – výsledek hospodaření je v každém roce ztráta, tudíž nemá smysl počítat ani 

rentabilitu celkových aktiv až na rok 2010, kdy ROA činil 1,63. V roce 2010 podnik 

efektivně využíval svůj majetek. 

ROE – platí stejně jako u ROA, že výsledkem hospodaření je v letech 2007-2009 ztráta. 

Tudíž vlastní kapitál nepřinesl podnikateli žádný zisk. V roce 2010 je tento index 

rovněž záporný kvůli záporné hodnotě vlastního kapitálu. 

ROS – jelikož je VH v letech 2007 - 2009 ztráta, tak nemá smysl tento ukazatel počítat 

pro roky 2007-2009. V roce 2010 je ROS = 0,52. ROS tedy činí 0,52 Kč na jednu Kč 

tržeb. 

3.1.2 Ukazatele aktivity 

Obr. celkových aktiv = tržby / celková aktiva 50) 

2007 2008 2009 2010 

0,28 0,26 0,68 3,1 

 

V roce 2007 a 2008 firma neefektivně využívá svá aktiva. V roce 2009 došlo 

k výraznému zlepšení využití aktiv. V roce 2010 narostl index oproti roku 2009 téměř 

5x. Zvyšování indexu je pro firmu pozitivní jev, jelikož méně aktiv přinese stále vysoké 

tržby. Za tržby jsem bral v úvahu jen tržby za prodej zboží a výkony. 

Obr. stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 50) 

2007 2008 2009 2010 

0,33 0,35 1,17 7,25 

 

                                                           
50) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Poměrová 
analýza, s. 31-32. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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Měří využití stálých aktiv. V roce 2007 a 2008 bylo využití aktiv na nízké úrovni. 

Situace se změnila a podnik především díky vyšším tržbám v roce 2009 a 2010 zvýšil 

efektivitu využívání dlouhodobého majetku. V roce 2010 už byl rozdíl markantní. 

Doba obratu krát. pohledávek z obch. vztahů = krátkodobé pohledávky / (tržby / 

360) 51) 

2007 2008 2009 2010 

103 63 2 3 

 

Doba obratu krát. závazků z obch. vztahů = krátkodobé závazky / (tržby / 360) 51) 

2007 2008 2009 2010 

705 937 473 177 

 

Doby obratu, jak krátkodobých pohledávek, tak krátkodobých závazků jsou uvedeny ve 

dnech. Doba obratu krátkodobých závazků výrazně převyšuje dobu obratu 

krátkodobých pohledávek a to ve všech sledovaných letech. Podnik tak může velmi 

dlouho čerpat levný obchodní úvěr, což je pro něj výhodné.  

3.1.3 Ukazatele zadluženosti 

Udávají, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem. 

Celková zadluženost podniku = cizí zdroje / celková aktiva 52) 

V letech 2007-2010 byl vlastní kapitál záporný, což je dáno položkou výsledek 

hospodaření  minulých let. Jelikož byla ztráta z minulých let velmi vysoká, celý vlastní 

kapitál byl minusová položka. Z toho vyplývá, že aktiva jsou financována cizím 

kapitálem ze 100 %.3 

 

 
                                                           
51) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Poměrová 
analýza, s. 31-32. ISBN 978-80-7179-713-5. 
52) tamtéž, Str. 32-34 
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Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 53) 

Když je podnik financován z 100% cizím kapitálem, tak z toho vyplývá, že není 

financován vlastním kapitálem. Základní kapitál spolu s rezervním fondem nekryjí ani 

ztrátu z minulých let. 

Doba splácení dluhů = (cizí zdroje – finanční majetek) / provozní cash flow 53) 

Do provozního cash flow z Tab. 5: patří cash flow za rok 2010. Z uvedené tabulky patří 

do provozního cash flow změna krátkodobých pohledávek – 5 tis., a změna 

krátkodobých závazků -351 tis.  

Provozní cash flow za rok 2010 je tedy záporný a činí - 356 tis. Kč. Jelikož je provozní 

cash flow záporné, podnik by nebyl schopen splatit svoje dluhy v tomto roce vůbec. 

Úrokové krytí  = EBIT / nákladové úroky 53) 

Jelikož je EBIT v letech 2007-2009 záporný, nemůže pokrýt nákladové úroky ani 

jednou. V roce 2010 byl EBIT 536 tis. Kč a nákladové úroky činily za tento rok             

2 tis. Kč. EBIT pokryje nákladové úroky 268 krát., což představuje pro podnik pozitivní 

zlepšení. 

3.1.4. Ukazatele likvidity 

Likvidita t řetího stupně: 

Běžná likvidita  = oběžná aktiva / (krát. závazky + krát. bankovní úvěry) 54)4 

2007 2008 2009 2010 

0,26 0,37 0,46 0,37 

 

Oběžná aktiva kryjí ve sledovaných letech krátkodobé závazky nedostatečně. Tyto 

hodnoty jsou nedostatečné a měly by dosahovat hodnot nejméně 1,5 - 2,5krát. Oběžná 

aktiva nekryjí ani jednou krátkodobé závazky.  

                                                           
53) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Poměrová 
analýza, s. 32-34. ISBN 978-80-7179-713-5.  
54) tamtéž, Str. 34-35   
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Likvidita druhého stupn ě: 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / (kr. závazky + kr. bankovní úvěry) 55) 

V roce 2007 měla společnost zásoby ve výši 7 tis. Kč. Pohotová likvidita bude tudíž 

0,26. Oběžná aktiva snížená o zásoby nepokryjí krát. závazky a krát. úvěry ani jednou.  

Jelikož společnost nemá žádné zásoby v letech 2008-2010, bude likvidita druhého 

stupně stejná jako likvidita třetího stupně. 

Likvidita prvního stupn ě: 

Okamžitá likvidita  = [finanční majetek / (kr. závazky + krátkodobé bank. úvěry)]  55) 

2007 2008 2009 2010 

0,11 0,29 0,46 0,35 

 

Okamžitá likvidita je nižší, než jsou doporučované hodnoty 0,6-1,1. Podnik může mít 

problémy s platbou okamžitě splatných závazků a to ve všech sledovaných letech. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Poměrová 
analýza, s. 34-35. ISBN 978-80-7179-713-5.  
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3.2 Bonitní model 

Abych mohl spočítat Kralickům rychlý test musím nejprve vyjádřit provozní cash flow 

a celkové cash flow. Jelikož jde o malou společnost, která nevede výkaz cash flow, 

musím potřebný cash flow dopočítat pomocí nepřímé metody za sledovaný rok 2010. 

Tab. 5: Cash flow za rok 2010 (Zdroj: Vlastní výpočet) 

Položka 1. 1. 2010 31. 12. 2010 rozdíl 

DHM 555 140 + 415 

Krátkodobé 

pohledávky 
3 8 -5 

Časové rozlišení 5 4 +1 

Základní kapitál 130 130 0 

Rezervní fond 50 50 0 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

-3678 -4238 - 560 

Výsledek 

hospodaření běžného 

účetního období 

-560 532 + 1092 

Dlouhodobé závazky 4161 3352 - 809 

Krátkodobé závazky 852 501 - 351 

Součet   -217 

Bankovní účet + 

pokladna 
392 175 -217 
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Tab. 6: Kralickuv rychlý test (Zdroj: KISLINGEROVÁ,  Eva. Finanční analýza: krok za krokem. 

Praha : C. H. Beck, 2008. Bonitní a bankrotní modely při analýze firmy, s. 76.                              

ISBN 978-80-7179-713-5.)  

 

 

 

 

 

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení ukazatele Známka 

R1 Vlastní kapitál / Aktiva  

˃ 30% 1 

˃ 20 % 2 

˃ 10% 3 

˃ 0% 4 

záporný 5 

R2 

(Cizí zdroje – pohotové 

finanční prostředky) / 

Provozní cash flow 

˂ 3 let 1 

˂ 5 let 2 

˂ 12 let 3 

˃ 12 let 4 

˃ 30 let 5 

R3 CF/tržby 

˃ 10 % 1 

˃ 8 % 2 

˃ 5 % 3 

˃ 0 % 4 

záporný 5 

R4 EBIT/aktiva 

˃ 15 % 1 

˃ 12 % 2 

˃ 8% 3 

˃ 0% 4 

záporný 5 
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Pro posouzení celkové finanční situace firmy v roce 2010 použiji bonitní model 

Kralickuv rychlý test. Je to soustava 4 ukazatelů, na jejichž základě lze zhodnotit 

finanční situace společnosti. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu, další dvě 

hodnotí výnosovou situaci. Vypočtené hodnoty ukazatelů se oznámkují podle tabulky 

uvedené na předchozí straně. Určí se průměrná známka finanční stability a výnosové 

situace. Celková hodnotící známka se vypočte jako průměr dvou jmenovaných. 56)6 7 

Tab. 7: Kralickuv rychlý test (Zdroj: Vlastní vypra cování) 

Kralickuv 

rychlý test 

Známka Komentář k výsledkům 

R1 – kvóta 

vlastního 

kapitálu 

5 
Vlastní kapitál má zápornou hodnotu, čili celý výsledek je 

záporný. 

R2 – doba 

splácení dluhu 
5 

Provozní cash flow má zápornou hodnotu, čili celý 

výsledek je záporný. 

R3 – CF v % 

tržeb 
5 

Celkový cash flow je záporný, čili celkový výsledek je 

záporný. 

R4 – ROA 1 

Provozní výsledek hospodaření měl vysokou hodnotu a 

aktiva měla nízkou hodnotu. Tudíž výsledek byl pro 

firmu velice příznivý. 

Finanční 

stabilita 
5 Finanční stabilita je velice špatná. 

Výnosová 

situace 
3 Výnosová situace je průměrná. 

Celková 

situace 
4 Celková finanční situace ve společnosti není příliš dobrá. 

 

 

                                                           

 
56) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Bonitní a 

bankrotní modely při analýze firmy, s. 74-78. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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Hodnocení finanční stability FS = (R1+R2) / 2 57) 

Hodnocení výnosové situace VS = (R3+R4) / 2 57) 

Hodnocení celkové situace CS = (FS+VS) / 2 57) 

Kralickuv Quick test jsem vypočítal za rok 2010, abych mohl zhodnotit, jaká je celková 

současná finanční situace firmy. 1)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. Bonitní a 
bankrotní modely při analýze firmy, s. 74-78. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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3.3 Investiční projekt společnosti 

Jediný společník JUDr. Funk uvažuje o tom, že by firma mohla investovat do nového 

destilačního zařízení, jelikož současné zařízení je již za hranicí své ekonomické 

životnosti. Stávající zařízení potřebuje stále více oprav, a oproti novým technologiím, 

již není tak účinné. Nový projekt by mohl být teoreticky instalován již na počátku 

příštího roku. Uvažuje se o koupi nového destilačního zařízení od společnosti Kovoděl 

Janča s. r. o. Zařízení se nazývá destilační kolona. Bylo by instalováno ve zděné 

budově, kde by plně nahradilo současné zařízení. Instalaci kolony rovněž provádí 

dodavatelská společnost. 

 

 

Obr. 4: Destilační kolona (Zdroj: Interní data firmy) 
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Uvažované zařízení by mělo kapacitu 200 litrů, stejně jako současné zařízení, jelikož 

tento objem plně vyhovuje poptávce zákazníků. Tato poptávka se nebude v průběhu 

dalších let příliš měnit, jelikož velikost sadů zákazníků bude zhruba stejná, stejně jako 

jejich složení. Kolony jsou samopřepalovací, čili další pálení je vyloučené. Vyrábí se na 

ohřev plynovým hořákem, elektrickými topnými tělesy nebo kombinovaně. Společnost 

bude uvažovat o plynovém ohřevu kvůli již vybudované infrastruktuře po původním 

zařízení. 

Výhody kolony: kvalita pálenky, větší výtěžnost, malá spotřeba vody při chlazení, 

silnější aroma pálenky, rychlejší výrobní proces až o 50 %, téměř bez obsluhy, úspora 

času, úspora zemního plynu, lepší image pro firmu,… 

Nevýhody kolony: vyšší pořizovací cena, větší nároky na údržbu, větší velikost 

kompletní sestavy,… 

Společnost si nechala udělat kalkulaci ceny zařízení na míru. Základní verzi Kolony lze 

dovybavit o další nezbytné doplňky, jakými jsou: motorové míchání, osvětlení 

přepalovacích klapek a kotle, regulační termoventil na hlídání vody (spotřeby i teploty), 

parní promíchávač, tepelný výměník, digitální termostat, plynový hořák, katalyzátor 

(měděný svazek trubic či keramické korálky). Výrobce dále udává spotřebu vody 

stejnou jako objem kotle současného zařízení tj. 200 litrů. Spotřeba plynu je                 

2,7 – 2,9 m3 za hodinu. Doba pálení je 2 - 2,5 hodiny. Dále výrobce uvádí, že náklady 

na pálení kalkulační jednice tj. jednoho litru 100 % lihu, jsou poloviční, oproti 

dvoukotlové pálenici se stejným objemem. Proto zde existuje prostor pro zvýšení 

marže. 
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3. 4 Srovnání jednicových nákladů nového a dosluhujícího destilačního 

zařízení 

Následující tabulka zobrazuje srovnání jednicových nákladů v letech 2009, 2010, 2011 

a předpokládaný první rok fungování nového destilačního zařízení tj. 2012. Hodnoty 

uvedené v tabulce jsou již značně zaokrouhlené, proto zvýšení energií, hodnot oprav, 

služeb, mezd a odvozu odpadu o jednotky procent se neprojeví v celkové výši položky 

kalkulačního vzorce. Model dále pracuje s neměnnou DPH. Její mírné snížení či 

zvýšení by stejně nemělo podstatný vliv na jednotkovou cenu. Předpokládá se, že se 

spotřební daň bude dále zvyšovat. Z následující tabulky plyne, že zisk se zvýší o 5 Kč 

na litr při použití nového pálícího zařízení. Cena za jeden litr se kvůli ostrému 

konkurenčnímu boji nemůže měnit. 

Tab. 8: Kalkulace v Kč na 1 litr 100 % etanolu v roce 2009, 2010, 2011 a odhad roku 2012      
(Zdroj: Interní data firmy) 

Název položky 2009 2010 2011 2012 
materiál 4 4 4 4 
energie 11 11 11 6 
opravy 2 2 2 2 
služby 10 10 10 10 
mzdy 13 13 13 13 
odvoz odpadu 17 17 17 17 
náklady celkem 57 57 57 52 
spotřební daň 133 143 143 143 
DPH 17 17 17 17 
zisk 28 28 28 33 
konečná cena 235 245 245 245 
 

Vývoj tržeb se po celý rok mění podle druhu ovoce, které se zrovna posbírá a času, kdy 

je připraveno k vypálení. Kritériem, které nejvíce ovlivňuje tržby společnosti je úroda 

v konkrétním roce. Pokud je ovoce málo, tak si ho většinou majitelé nechávají k jinému 

účelu. Vypalují se hlavně přebytky. V měsících mimo pálící sezónu (duben, květen, 

červen a červenec) je pálenice zavřená. 
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Tab. 9: Tržby za pálení v roce 2009 (Zdroj: Interní data firmy) 

Měsíc Vypálené 
litry 

Spotřební 
daň 

Marže 
v Kč 
bez 

DPH 

DPH 
19% 

Tržby 
celkem 
v Kč vč. 
DPH a 

spotřební 
daně 

Kč/litr 

Leden 277 36890 23774 4518 65183 235 
Únor 175 23318 15028 2856 41203 235 
Březen 46 6153 3966 753 10874 235 
Srpen 1586 211045 136004 25847 372898 235 
Září 3159 420197 270794 51464 742457 235 
Říjen 808 107541 69306 13171 190019 235 
Listopad 321 42695 27515 5229 75440 235 
Prosinec 1206 160517 103443 19659 283621 235 
 

Následující graf zobrazuje vývoj tržeb v roce 2009. Trend vývoje tržeb v minulých i 

budoucích letech je v jednotlivých měsících stejný. Pokud se urodí více ovoce, tak o to 

jsou tržby vyšší. Pokud se urodí méně ovoce, tržby jsou o to nižší. V každém případě 

tržby kopírují trend hlavní křivky uvedené v grafu. V měsících mimo sezónu je pálenice 

uzavřená a tržby jsou vždy nulové. 

Graf 1: Vývoj tržeb během roku 2009 (Zdroj: Interní data firmy) 
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Tab. 10: Přehled nákladů a výnosů společnosti v roce 2009 (Zdroj: Interní data firmy) 

Položka Částka v Kč 

Olej, pytle, čisticí prostředky 6491 

Láhve 19577 

Elektrická energie 4502 

Plyn 71265 

Voda 1795 

Malba + ostatní opravy 8905 

Telefony 8000 

Propagace 3903 

Nájemné 62851 

Poštovné 782 

Ostatní služby 350 

Mzdy pan. H. 66499 

Mzdy paní T. 8660 

Zdravotní pojištění 5985 

Sociální pojištění 16624 

Zákonné pojištění 468 

Ostatní výdaje (provoz 

kanceláře, odvod odpadu) 
136467 

Celkem náklady 423427 

Marže 649832 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

 

Jediný společník JUDr. Funk rozhodl, že pořídí destilační kolonu na začátku roku 2012 

ze svých osobních prostředků, které získal advokátní činností. Zařízení bude v jeho 

osobním vlastnictví a bude ho pronajímat společnosti LEGATA s. r. o. po celou dobu 

jeho ekonomické životnosti. Sestavím proto finanční plán, jak pro doktora Funka jako 

fyzickou osobu, tak pro společnosti LEGATA s. r. o., jejíž je pan Funk jediný 

společník. 

Finanční plán sestavím pro celou dobu ekonomické životnosti destilačního zařízení tj. 

od jeho předpokládaného uvedení do provozu 1. 1. 2012 až do konce ekonomické 

životnosti udávané výrobcem. Pro pana Funka sestavím tyto peněžní toky pro tři možné 

scénáře vývoje tržeb: optimistickou, pesimistickou a realistickou. Budoucí toky 

odhadnu na základě kauzálních a statistických dat. V některých případech použiji i 

intuitivní odhad. 

 

4.1 Finanční plán 

Rektifikační kotel destilační kolona se řadí do 3. odpisové skupiny podle Zákona o dani 

z příjmu. Podle tohoto zákona je doba odepisování 10 let. Z uvedeného vyplývá, že 

doba ekonomické životnosti je 10 let. Pan Funk požaduje výnosnost alespoň 10 % 

vzhledem ke všem možným rizikům a okolnostem investice. 

JUDr. Funk se dohodl s dodavatelskou firmou Kovoděl Janča s. r. o., že zařízení bude 

pořízeno 28. 12. 2011 a spuštěno do provozu 1. 1. 2012. Tento den ho začne pronajímat 

společnosti LEGATA s. r. o. Pan Jiří Funk si dále domluvil další podmínky se 

společností LEGATA s. r. o. Nájemné bude hrazeno koncem každého měsíce a nebude 

se po celých 10 měnit. Sestavím tři varianty kapitálových příjmů a výdajů pana Funka a 

to za celou dobu ekonomické životnosti destilační kolony na základě toho, jaká se mu 

podaří sjednat výše měsíčního nájemného. LEGATA s. r. o. i pan Funk jako fyzická 

osoba jsou plátci DPH. Všechny 3 uvedené tabulky nebudou obsahovat DPH, protože 

DPH netvoří ani kapitálové příjmy ani kapitálové výdaje. Cena destilační kolony i se 

zabudováním a odvozem starého destilačního zařízení stojí 250000 Kč vč. DPH. Cena 

bez DPH je tudíž 208 325 Kč.  
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Cena bude uhrazena ihned po zabudování destilační kolony. Výrobce předpokládá, že 

průměrné náklady na opravu a udržování se budou pohybovat kolem 5000 Kč ročně bez 

DPH. 

Tab. 11: Kapitálové výdaje a jejich současná hodnota 

Rok Výdaj Částka v 
Kč 

Diskontní 
faktor 

Současná 
hodnota výdajů 

v Kč 
Začátek 

2012 
Pořizovací 
cena 

208325 1/(1+0,1)0 208325 

Konec 
2012 

Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)1 4545 

2013 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)2 4132 

2014 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)3 3757 

2015 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)4 3415 

2016 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)5 3105 

2017 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)6 2822 

2018 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)7 2566 

2019 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)8 2333 

2020 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)9 2120 

2021 Opravy a 
údržba 

5000 1/(1+0,1)10 1928 

Současná 
hodnota 
výdajů 
celkem 

   

239048 

 

Pro následující varianty výpočtu jsou kapitálové výdaje a jejich současná hodnota 
neměnné, mění se pouze kapitálové příjmy. 
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Optimistický odhad budoucích příjmů z investice je vypočítán dále. Tento odhad je 

založen na skutečnosti, že bude zvýšené nájemné společnosti LEGATA s. r. o. oproti 

roku 2011 o 20%, v důsledku pronájmu nového destilačního zařízení. V následujících 

10 letech se již výše nájmu nebude měnit. Účetní roční odpis činí 20832,5 Kč za rok. 

Odhadované nájemné za rok od roku 2012 bude činit (9333 Kč/měsíc * 12 měsíců) * 

1,2 (zvýšení o 20%) = 134395 Kč bez DPH každý rok. 

Tab. 12: Kapitálové příjmy – optimistický odhad budoucích příjmů 

Rok Nájemné Odpisy Součet Diskontní 
faktor 

Současná 
hodnota 
příjmů 

2012 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)1 141116 
2013 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)2 128287 
2014 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)3 116625 
2015 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)4 106023 
2016 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)5 96384 
2017 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)6 87621 
2018 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)7 79656 
2019 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)8 72415 
2020 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)9 65832 
2021 134395 20832,5 155227,5 1/(1+0,1)10 59847 

Současná 
hodnota 
příjmů 
celkem 

    

953806 

 

Při srovnání optimistického odhadu při požadované míře výnosnosti a výši nájmu 

vychází, že čistá současná hodnota investice je kladná a je rovna 953806 Kč – 239048 

Kč = 714 758 Kč. 

Dále určím index rentability pro tuto variantu. IR = 953806/239048 = 4 Kč. Jedna 

koruna peněžních výdajů bude investorovi generovat 4 Kč zisku. 

Vypočítám vnitřní výnosové procento investice pro optimistický odhad.                    

VVP = 10 + |714758| / |714758|+|-8765| * (75-10) = 74,21 %. VVP = 74,21 %, což 

je mnohonásobně více než požaduje investor. Investice je vysoce rentabilní.  

Posledním indexem, který budu hodnotit je doba návratnosti investice. Doba návratnosti 

investice = 217002/269403 * 2 = 1,61 roku. Doba návratnosti investice je rychlá. 
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Realistický odhad budoucích příjmů z investice je vypočítán dále. Odhad počítá s tím, 

že se JUDr. Funkovi podaří sjednat s LEGATA s. r. o. stejnou výši nájemného jako při 

pronajímání starého destilačního zařízení. Tj. 9333 Kč/měsíc * 12 měsíců = 111996 Kč 

ročně. 

Tab. 13: Kapitálové příjmy – realistický odhad budoucích příjmů 

Rok Nájemné Odpisy Součet Diskontní 
faktor 

Současná 
hodnota 
příjmů 

2012 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)1 120753 
2013 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)2 109776 
2014 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)3 99796 
2015 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)4 90724 
2016 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)5 82476 
2017 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)6 74978 
2018 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)7 68162 
2019 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)8 61965 
2020 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)9 56332 
2021 111996 20832,5 132828,5 1/(1+0,1)10 51211 

Současná 
hodnota 
příjmů 
celkem 

    

816173 

 

Při srovnání realistického plánu peněžních toků je zřejmé, že čistá současná hodnota 

investice je kladná a činí 816173 – 239048 = 577125 Kč. 

Dále určím index rentability pro realistickou variantu. IR = 816173/239048 = 3,41 Kč. 

Jedna koruna kapitálových výdajů přinese investorovi 3,41 Kč příjmů. 

Dále určím VVP pro realistický odhad. 

VVP = 10 + |577125| / |577125|+|-3807| * (62-10) = 61,6 % 

I v tomto případě je investice mnohem rentabilnější než požaduje investor. 

Doba návratnosti investice = 217002/230529 * 2 = 1,88 roku. Doba návratnosti 

investice není ani dva roky, což je pro investora velice uspokojivá hodnota. 
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Pesimistický odhad budoucích finančních toků z investice je uveden dále. Odhad 

počítá s tím, že společnost bude chtít slevu na nájemném výši 20 % v roce 2012 i 

v následujících letech. 

Tab. 14: Kapitálové příjmy – pesimistický odhad budoucích peněžních příjmů 

Rok Nájemné Odpisy Součet Diskontní 
faktor 

Současná 
hodnota 
příjmů 

2012 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)1 100391 
2013 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)2 91264 
2014 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)3 82967 
2015 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)4 75424 
2016 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)5 68568 
2017 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)6 62335 
2018 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)7 56668 
2019 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)8 51516 
2020 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)9 46833 
2021 89597 20832,5 110429,5 1/(1+0,1)10 42575 

Současná 
hodnota 
příjmů 
celkem 

    

678541 

 

Při pesimistickém odhadu je čistá současná hodnota investice stále kladná a                 
činí 678541 – 239048 = 439493 Kč.  

Index rentability pro pesimistickou variantu je IR = 678541/239048 = 2,84 Kč. Jedna 

koruna kapitálových výdajů přinese investorovi 2,84 Kč kapitálových příjmů. 

Dále určím VVP pro pesimistický odhad.  

VVP = 10 + |439493| / |439493|+|-1123| * (50-10) = 51,9 %. I při pesimistickém 

odhadu, tj. snížení nájmu o 20 % bude investice pro investora stále velmi rentabilní a za 

jeho očekávaným zhodnocením. 

Doba návratnosti u této varianty je 220759/274622 * 3 = 2,41 roku.  
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Návratnost vložených investic je ve všech třech variantách podle výše nájemného pro 

vlastníka JUDr. Funka, jako fyzické osoby, rychlá. Ekonomická doba životnosti 

investičního majetku je 10 let a doba návratnosti je v pesimistické variantě nejvýše dva 

a půl roku .  

Čistá současná hodnota investice je všech případech kladná a vysoká a to i 

v pesimistické variantě. 

Vnitřní výnosové procento překračuje minimálně 5x požadovanou výnosnost.  

Index rentability ukazuje, že každá vložená koruna přinese více než 2 Kč příjmů ve 

všech variantách.  

Ve smlouvě mezi nájemcem a pronajímatelem bude dále uvedeno, že daň z nemovitosti, 

ve které se destilační zařízení nachází, platí nájemce, čili společnost LEGATA s. r. o. 

stejně jako všechny druhy energie – plyn, voda, elektrická energie apod. Proto tyto 

položky nevstupují do kapitálových výdajů pronajímatele. Pronajímatel bude hradit jen 

celkovou pořizovací cenu a opravy zařízení. 

Návratnost investice z pohledu hospodaření společnosti LEGATA s. r. o.: 

Společnost LEGATA s. r. o. si bude zařízení pouze pronajímat. Výše nájmu závisí na 

budoucí domluvě s vlastníkem zařízení JUDr. Funkem. Společnost dostane za stejnou 

cenu pronájmu k dispozici mnohem vyspělejší technologii, což je pro ni velmi výhodné. 

Díky této technologii ušetří až polovinu nákladů na energiích. Rovněž ušetří i čas svým 

zákazníků při čekání na zakázku až o polovinu. Díky této technologii a rozumných 

hospodařením může společnost zvýšit svůj potencionální zisk. 
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ZÁVĚR 

Při položení otázky, zda by měl JUDr. Funk investovat do nového destilačního zařízení 

tzv. destilační kolony, lze odpovědět, že rozhodně ano. Při vypracovaných odhadech 

budoucích cash flow (u všech tří variant) lze tvrdit, že navrhovaný investiční záměr 

bude velice ziskový. Bude tomu tak, ve všech uvedených případech, které velice věrně 

odrážejí možný budoucí vývoj peněžních toků. Pan Funk požadoval míru výnosnosti 

vyšší než 10 %. Tato míra výnosnosti zahrnuje i určité riziko z investice. Skutečně 

dosahovaná míra výnosu bude několikrát vyšší. Jelikož je ekonomická doba životnosti 

10 let, doba návratnosti investice činí její čtvrtinu či pětinu. Náklady na údržbu 

investice nejsou příliš vysoké. Náhradní díly jsou relativně levné a zřídka kdy dochází 

k poškození destilačního zařízení vnitřními vlivy v podniku. Zařízení se nachází ve 

velice bytelné stavbě a tudíž je riziko zcizení zařízení minimální. A to nejen vzhledem 

k ochranným opatřením, ale zároveň i k velikosti a váze destilačního zařízení 

samotného. Vzniká otázka, kdy nový projekt realizovat. Ve své práci jsem navrhoval 

realizovat nový projekt od 1. 1. 2012. Projekt by mohl být realizován i několik let po 

tomto datu, jelikož cena zařízení nepochybně klesne, jelikož se v současnosti jedná o 

novinku. Současné destilační zařízení je zatím stále v provozu a náklady na tento 

investiční majetek nejsou příliš vysoké. Řešením je tudíž pořízení nového rektifikačního 

kotle, jakmile by muselo být přistoupeno ke generální opravě starého zařízení či jeho 

vyřazení z provozu. Destilační zařízení používané v současnosti by mohlo být prodáno 

především na náhradní díly fyzickým nebo právnických osobám do jejich destilačních 

zařízení. Rozbité části se mohou znovu recyklovat v některé sběrně surovin. 

V neposlední řadě lze říci, že pěkné destilační zařízení zvyšuje image firmy a tím 

přitahuje nové zákazníky a udržuje stávající. Zkrácení doby pálení téměř na polovinu, 

nejenom šetří čas, ale zároveň uvolňuje kapacitu pro další zakázku a tím pomáhá být 

firmě ziskovější a efektivnější ve všech ohledech. 
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