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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který poslouţí ke 

vzniku firmy na výrobu pelet, které se vyuţívají jako topivo. Kromě teoretické části je 

vyhotovena i část praktická, kde je provedena podrobná analýza trhu jak z hlediska 

zákazníků a dodavatelů, tak i z hlediska stávající konkurence a nezbytnou částí je i 

finanční plán. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on creating the business plan that will used for formation 

firm, that produces pellets used as fuel. There are theoretical and practical part, which is 

an analysis of market as terms of customers and suppliers, so terms of competition and 

there is also a financial plan. 
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Úvod 

 

V dnešní době kdy na trh vstupuje stále více a více nových firem s novými nápady, je 

poměrně těţké nalézt něco nového neotřelého, něco co by mělo úspěch a smysl pro lidi, 

tak aby to uspokojovalo jejich potřeby. Současný trend je takový, ţe se firmy snaţí 

nalézt vyuţití pro jiţ nepotřebné materiály, nějakým způsobem je zpracovat, v případě 

strojů inovovat a vylepšovat, a přijít tak na trh s něčím „novým“. Sem také patří výroba 

topiva z pelet.  

Samotný vznik topiva není ničím novým, vţdyť lidé od nepaměti vyuţívají různé druhy 

paliv a to nejen k topení. Avšak lidé našli nový způsob, nebo spíše surovinu, ze které je 

moţno palivo vyrábět. Tímto palivem se staly pelety, které je moţné vyrábět ze dřeva, 

nebo z rostlin, jako např. seno a sláma. V dalších částech diplomové práce se budeme 

zabývat podnikem, jeţ právě tyto pelety vyrábí, konkrétně pelety rostlinného původu. 

Coţ je způsob zpracování rostlinného odpadu, jakým je seno a sláma. 

Avšak práce se nezabývá pouze výrobou a fungováním podniku, ale hlavně jejím 

zaloţením a sepsáním podnikatelského záměru. K jejímu následnému vzniku, by měli 

přispět dotace poskytované Evropskou unií. Tato moţnost nám vznikla v roce 2004, kdy 

Česká republika vstoupila do společenství několika evropských zemí. Tím se nám 

otevřelo nespočet výhod a bylo by škoda jich nevyuţít ve vlastní prospěch. 

Cílem diplomové práce, jak vyplývá z výše uvedeného, je sepsání podnikatelského 

záměru, který má podnikateli slouţit jako takový prostředek pro rozhodování o zaloţení 

podniku a jeho budoucím rozvoji. Kromě tohoto účelu je téţ moţnost vyuţití plánu při 

ţádání o přidělení dotací, či při podávání ţádosti o poskytnutí úvěru. 

Diplomová práce je rozdělena do několika dílčích kapitol, které na sebe navzájem 

navazují. V první části, která je nazvána jako teoretická, jsou uvedeny základní 

poznatky, které byly čerpány z odborné literatury. Tato část je velice důleţitá pro 

pochopení podnikání jako takového, způsobu jeho zakládání a způsobu jakým se 

podnikatelský záměr sestavuje. Jsou zde popsány jednotlivé kapitoly, které by správný 

podnikatelský záměr měl obsahovat. 
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V další části, je pak provedena analýza trhu a firmy. Ta je důleţitá pro zjištění okolí, 

které bude podnik obklopovat a také ke zjištění rizik, jeţ budou na firmu působit. Mimo 

to je zde uveden způsob fungování společnosti samotné. Tato část je velmi důleţitou 

součástí podnikatelského plánu. Její shrnutí je provedeno prostřednictvím analýzy 

SWOT, která se nachází na konci této části ve formě tabulky. 

V poslední „praktické části“ jsou pak uvedeny, jednotlivé části podnikatelského záměru, 

jako je popis podniku, výrobní plán, analýza rizik a další. Dominantou této části je pak 

plán finanční, v němţ jsou vypočítány náklady a výnosy z provozu společnosti. Tento 

plán je téţ důleţitý pro samotné rozhodování o vzniku společnosti. 

V závěru pak bude následovat zhodnocení výhodnosti zakládání společnosti, 

zhodnocení výhod a nevýhod zaloţení společnosti a případná doporučení. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Tato kapitola diplomové práce zahrnuje především popis toho, co se v následujících 

částí bude nacházet. Také je zde vymezen účel vypracování podnikatelského záměru a 

způsob pouţití při rozhodování o realizaci projektu. 

 

1.1 Vymezení problému 

 

Diplomová práce se zaměřuje na popis podnikání v oblasti výroby rostlinných pelet. 

Hlavním účelem práce však je zaloţení této společnosti a popis způsobu výroby. Jsou 

zde popsány téţ moţná rizika podnikání v této oblasti, se kterými je nutno počítat. 

Kromě toho jsou v práci uvedení dodavatelé surovin, pro firmu velmi důleţitých. Firma 

jich musí mít dostatečné mnoţství, aby nedocházelo k nedostatečnému zásobování a 

nevznikali tak zbytečné prostoje na výrobní lince. Neméně důleţitým článkem jsou téţ 

odběratelé, těch je ovšem prozatím v této oblasti nadbytek a tak dochází spíše 

k neschopnosti dodávat jim v poţadovaném mnoţství. To je spojeno zejména 

s problémem nedostatku surovin. 

Prostory, ve kterých bude firma působit, jsou v současné době nevyuţité. Vzhledem 

k tomu, ţe se nachází v areálu statku společnosti DÚBRAVA-AGRO a.s., je jejích 

prostorová dispozice přímo ideální pro takovouto firmu. Jedná se o velkou halu, kde 

bude nutno provést rekonstrukci prostor, aby zde mohly být umístěny výrobní linky. 

Rozhodující části pak bude finanční plán, na jehoţ základě se společníci budou 

rozhodovat o výhodnosti zaloţení společnosti. Společníci počítají s určitými ztrátami 

v prvních letech, avšak po zaběhnutí firmy by se měla situace změnit a firma by měla 

začít dosahovat zisku.  
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1.2 Cíle práce 

 

Hlavním cílem této práce je sestavení podnikatelského záměru. Tento se bude týkat 

výhodnosti zaloţení společnosti na výrobu topiva z biomasy, konkrétně pelet. K tomuto 

hlavnímu cíli pak směřují jednotlivé dílčí cíle, které jsou popsány níţe. 

Mezi tyto dílčí cíle se řadí i teoretická část, která obsahuje veškeré základní informace 

týkající se obsahu podnikatelského záměru, podnikání a výrobního procesu pelet. Díky 

této části je moţné vytvoření části praktické, která z ní vychází.  

Další dílčí cíle jsou sestavení jednotlivých plánů, jako finanční plán, plán výroby, 

marketingový plán a další.  Tyto informace jsou součástí praktické části práce. Na 

základě zpracování jednotlivých klíčových oblastí bude učiněno rozhodnutí, zda 

navrţený podnikatelský záměr bude doporučen k realizaci či nikoliv. 

Těmito klíčovými oblastmi budou zejména finanční plán, kde bude sledován výkaz 

zisku a ztráty, cash flow a doba návratnosti investice.  
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2 Teoretická východiska práce 

 

Tato kapitola má za úkol vysvětlit základní teoretické pojmy, které se týkají podnikání, 

podnikatelského záměru a jeho sestavování. Tedy těch pojmů, které jsou důleţité 

k vypracování této diplomové práce. 

 

2.1 Podnikání 

 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“
1
 

 

2.1.1 Právní formy podnikání 

Obrázek 1 - Právní formy podnikání (Zdroj: Vlastní) 

 

                                                           
1
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011.  
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podnikání
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Akciová 
společnost

Druţstva
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V dalším textu budou charakterizovány pouze obchodní společnosti. Ţivnostenské 

podnikání a druţstva popisovány nebudou z důvodu jejich nepotřebnosti pro tuto práci. 

  

Veřejná obchodní společnost 

Ve veřejné obchodní společnosti podnikají alespoň dvě osoby (PO nebo FO) pod 

společným obchodním jménem. Společníci ručí za závazky celým svým majetkem 

společně a nerozdílně. 
2
 

Společnost musí být označena názvem „veřejná obchodní společnost“, nebo zkratkou 

„veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. 

 Práva a povinnosti společníků vyplývají ze společenské smlouvy. Společníci musí 

splatit svůj vklad do data, které je uvedeno ve společenské smlouvě. K obchodnímu 

vedení společnosti má právo kaţdý ze společníků, musí se ovšem řídit dle zásad mezi 

společníky dohodnutých. Zisk je dělen rovným dílem mezi společníky. Téţ ztrátu nesou 

rovným dílem.
3
 

Minimální výše základního kapitálu není zákonem stanovena z důvodu neomezeného 

ručení. 

Statutárním orgánem v.o.s. jsou všichni společníci. Ve společenské smlouvě mohou 

společníci stanovit, ţe statutárním orgánem budou pouze někteří nebo jen jeden 

společník.
4
 

 

Výhody 

 Na vedení společnosti se podílejí všichni společníci osobně, 

 změny v podniku mohou být provedeny rychle, 

 zaloţení společnosti je jednoduché.
5
 

                                                           
2
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 

3
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 

4
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011.  
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Nevýhody 

 Společníci ručí celým svým majetkem, 

 stabilita společnosti závisí na vzájemném vztahu všech partnerů společnosti, 

 pokud dojde k úmrtí jednoho společníka, dochází většinou k zániku celé 

společnosti.
6
 

 

Komanditní společnost  

Komanditní společnost je smíšenou obchodní společností, kde alespoň jeden ze 

společníků (komanditista) ručí za závazky pouze do výše svého nesplaceného vkladu, 

který je zapsán v obchodním rejstříku, a alespoň jeden společník (komplementář) ručí 

za závazky celým svým majetkem.
 7

 

Společnost musí být označena názvem „komanditní společnost“, nebo zkratkou „kom. 

spol.“ nebo „k.s.“. 

Společnost mohou vést pouze komplementáři. V ostatních případech rozhodují 

komplementáři a komanditisté společně, nebo dle společenské smlouvy. Komanditisté 

mají právo nahlíţet do účetních knih a dokladů, kontrolovat je, případně k jejich 

kontrole zmocnit auditora. Zisk se dělí na dvě části. Jedna část připadá 

komplementářům a druhá společnosti. Dělení probíhá na základě společenské smlouvy. 

Část připadající společnosti se zdaní a poté se rozdělí dle poměrů stanovených ve 

společenské smlouvě mezi komanditisty. Ztrátu nesou komplementáři rovným dílem, 

komanditisté se na úhradě ztráty podílí pouze tehdy, stanoví-li to společenská smlouva.
8
 

                                                                                                                                                                          
5
 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
6
 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
7
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 

8
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
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Pro komplementáře není zákonem stanovena minimální výše vkladu, ale komanditista 

musí vloţit vklad minimálně 5 000 Kč. Ten musí splatit svůj vklad do data, které je 

uvedeno ve společenské smlouvě, nebo bezprostředně po vzniku společnosti. 

Statutární orgán komanditní společnosti tvoří komplementáři a kaţdý z nich je oprávněn 

jednat jménem společnosti. Komanditisté nejsou oprávněni jednat jménem společnosti.
9
 

 

Výhody 

 Na vedení společnosti se podílejí všichni společníci osobně, 

 změny v podniku mohou být provedeny rychle, 

 zaloţení společnosti je jednoduché.
10

 

 

Nevýhody 

 Společníci ručí celým svým majetkem, 

 stabilita společnosti závisí na vzájemném vztahu všech partnerů společnosti, 

 pokud dojde k úmrtí jednoho společníka, dochází většinou k zániku celé 

společnosti.
11

 

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena jednou osobou (PO, FO), 

maximálně však padesáti společníky. Společníci ručí za závazky do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků.
12

 

                                                           
9
 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 

10
 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
11

 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
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Společnost musí být označena názvem „společnost s ručením omezeným“, nebo 

zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. 

Práva a povinnosti se určují dle obchodního podílu, který se stanoví na základě poměru 

vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. 
13

 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků. Minimální výše základního kapitálu je 

200 000 Kč a výše vkladu jednoho společníka musí činit minimálně 20 000 Kč. Vklad 

musí společníci splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, nejpozději do pěti let 

od vzniku společnosti.
14

 

Statutárním orgánem je jednatel (můţe jich být více), který jedná jménem společnosti. 

Jednatel je jmenován valnou hromadou. 

Mezi další orgány s.r.o. patří: 

 Valná hromada – je nejvyšším orgánem společnosti a je sloţena ze společníků. 

Rozhoduje o důleţitých otázkách týkajících se společnosti (např. rozdělování 

hospodářského výsledku). 

 Dozorčí rada – zřizuje se na základě společenské smlouvy. Jejím úkolem je 

dohlíţet na činnost jednatelů, kontrolovat údaje obsaţené v účetních knihách a 

jiných dokladech, přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
15

 

 

Výhody 

 Zaloţení s.r.o. a její správa je jednodušší neţ u a.s., 

 společníci ručí pouze do výše nesplacených částí vkladů, 

 společnost můţe zaloţit pouze jedna osoba.
16

 

                                                                                                                                                                          
12

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
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 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
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 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
15

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011.  
16

 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
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Nevýhody 

 Musí být základní kapitál ve výši 200 000 Kč, 

 větší administrativní náročnost.
17

 

 

Akciová společnost (a.s.) 

Akciová společnost můţe být zaloţena jednou právnickou osobou, nebo dvěma 

fyzickými osobami. Akcionáři za závazky společnosti neručí.
18

 

Společnost musí být označena názvem „akciová společnost“, nebo zkratkou „akc. spol.“ 

nebo „a.s.“. 

Minimální základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč bez veřejného úpisu akcií, u 

společností s veřejnou nabídkou akcií je to pak minimálně 20 000 000 Kč.
19

  

Akcie je cenný papír, který svého majitele opravňuje podílet se na řízení společnosti, 

jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Akcie jsou vydávány v listinné nebo zaknihované 

podobě.
20

 

Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí společnost. Představenstvo je voleno 

valnou hromadou. 

Dalšími orgány a.s. jsou: 

 Valná hromada – je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech 

akcionářů, kde kaţdý z akcionářů má počet hlasů dle počtu akcií, které vlastní. 

 Dozorčí rada – úkolem tohoto orgánu je dohlíţet na činnost představenstva, 

kontroluje účetnictví a všechny další doklady společnosti. 
21

 

                                                           
17

 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 

2003 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z: xmartasx.sweb.cz/pm_201.doc . 
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 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
19

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
20

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
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Výhody 

 Akcionáři neručí za závazky společnosti, 

 ţivotnost společnosti je neomezená, 

 moţnost obchodování s akciemi, 

 tato forma společnosti je nejefektivnější při rozvoji „velkého“ podnikání.
22

 

 

Nevýhody 

 Základní kapitál ve výši 20 0000 000 Kč (veřejná nabídka akcií) nebo 2 000 000 

Kč (bez veřejného upisování akcií), 

 nejnáročnější zakládání společnosti (na čas, náklady), 

 kontrolování státem. 

 

2.1.2 Zaloţení obchodní společnosti 

Při zakládání společnosti je vhodné spolupracovat s právním zástupcem či notářem, 

neboť formální chyba při soudních podáních můţe způsobit ztrátu času a vynaloţení 

dalších peněz ke sjednání nápravy.  

Při zakládání společnosti se objevují dva pojmy, jimiţ jsou zaloţení a vznik obchodní 

společnosti. Tyto dva pojmy bývají velmi často ztotoţňovány, avšak kaţdý z nich má 

jiný význam. Obchodní společnost je zaloţena po sepsání společenské smlouvy a vznik 

obchodní společnosti nastává zápisem do obchodního rejstříku. Teprve zapsáním do 

obchodního rejstříku můţe společnost začít vykonávat svou činnost. 

                                                                                                                                                                          
21

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
22

 KOKEŠOVÁ, M. Právnické osoby podle Obchodního zákoníku, jejich výhody a nevýhody. [online]. 
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Nyní se budeme věnovat jednotlivým krokům, které je nutno při zakládání obchodní 

společnosti podniknout. Při tom budeme vycházet z knihy Koráb V. Zaloţení a řízení 

společnosti. 

 

1. Sepsání společenské smlouvy 

Tímto dokumentem se zakládá obchodní společnost. Společenská smlouva musí být 

podepsána všemi zakladateli a jejich podpisy musí být ověřeny úředně.
23

 

„Společenská smlouva musí obsahovat následující náleţitosti: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 označení všech společníků, 

 předmět podnikání, 

 výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka, 

 způsob a lhůty splácení vkladu, 

 označení jednatelů a způsob jejich jednání jménem společnosti, 

 jména a bydliště členů dozorčí rady, 

 určení správce vkladu“.
24

 

 

2. Splacení základního kapitálu 

Správcem můţe být určen některý ze zakladatelů společnosti nebo banka. Nikdo jiný 

správcem vkladů být nemůţe. 

                                                           
23

 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Zaloţení a řízení společnosti: Společnost s ručením omezeným, 

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2007. s. 82-84. 
24

 Jak zaloţit společnost s ručením omezeným. [online]. 2011 [cit. 2011-01-29]. Dostupné z: 

http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/jak-zalozit-spolecnost-s-rucenim-

omezenym.html.  
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Vklady do základního kapitálu obchodní společnosti mohou být peněţité a nepeněţité. 

Peněţité vklady se splácí na bankovní účet k tomu určený, a který byl zaloţen na jméno 

společnosti. Tento účet zřizuje správce vkladu. Banka neumoţňuje společnosti 

disponovat s vklady na tomto účtu před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. 

Nepeněţité vklady se pak splácí předáním věci správci vkladu (u movitých věcí). 

V případě nemovitostí musí vkladatel předat správci vkladu písemné prohlášení 

s úředně ověřeným podpisem. 

Vlastnické právo přechází na společnost dnem zapsání do obchodního rejstříku u 

peněţitých vkladů a u nemovitostí tohoto práva nabývá vkladem do katastru 

nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele. 

 

3. Získání ţivnostenských oprávnění 

Ţivnostenská oprávnění získává společnost dle předmětu své činnosti. Tuto oblast 

získávání ţivnostenského oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání.  

V ţivnostenském zákonu je mimo jiné stanoveno základní dělení ţivností. 

 

Obrázek 2 - Druhy ţivností (Zdroj: ZÁKON č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ze dne 

2.11.2009.) 

Ţivnosti

Ohlašovací

Řemeslné Vázané Volné

Koncesované
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Ţivnosti ohlašovací jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto se dále dělí na ţivnosti 

řemeslné (vyţadují odbornou způsobilost získanou vyučením v oboru), vázané 

(vyţadují zvláštní odbornou způsobilost dle zvláštních předpisů) a volné (nevyţadují 

prokázání ţádné odborné způsobilosti). Ţivnosti koncesované jsou provozovány na 

základě koncese, kterou vydává stát.
25

 

K tomu abychom získali ţivnostenské oprávnění je zapotřebí vykonat následující kroky: 

a) výpis z rejstříku trestů, 

b) zaplacení správního poplatku,  

c) ohlášení ţivnosti, ţádost o koncesi, 

d) předloţení originálu (kopie) společenské smlouvy nebo zakládací listiny, 

e) doklady o zvláštní způsobilosti.
26

 

 

4. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do OR se podává u místně příslušného krajského soudu. K návrhu se 

připojují i přílohy, které budou do obchodního rejstříku zapsány a zaloţeny do sbírky 

listin. 

Do obchodního zákoníku se zapisuje: 

 firma, u PO sídlo, u FO bydliště a místo podnikání, 

 předmět podnikání 

 právní forma právnické osoby 

 u fyzické osoby rodné číslo nebo datum narození, 

 identifikační číslo (uděluje rejstříkový soud), 

                                                           
25

 ZÁKON č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ze dne 2.11.2009. 
26

 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Zaloţení a řízení společnosti: Společnost s ručením omezeným, 

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2007. s. 84-119. 
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 jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, způsob 

jednání jménem právnické osoby, den vzniku a zániku její funkce, 

 jméno a bydliště prokuristy, způsob jednání, 

 další údaje dle právního předpisu.
27

 

 

5. Výpis z obchodního rejstříku 

 

6. Další podání právnické osoby 

Podání se prování aţ po vzniku obchodní společnosti. Jedná se zejména o: 

 registrace u místně příslušného správce daně, 

 přihlášení zaměstnanců u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, 

 přihlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven, 

 a další.
28

 

 

2.2 Podnik 

 

Dle obchodního zákona je „podnik souborem hmotných, osobních a nehmotných sloţek 

podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku.“
29
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 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Zaloţení a řízení společnosti: Společnost s ručením omezeným, 
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Za soubor hmotných sloţek jsou povaţovány pozemky, stroje, materiál, budovy a další. 

Osobní sloţky jsou pak lidé, kteří jsou v podniku zaměstnáni a nehmotné sloţky 

podnikání tvoří finance, software a další. 

Ve své podstatě je podnik prostředkem, který podnikatel vyuţívá k vykonávání své 

podnikatelské činnosti. 

 

2.3 Podnikatel 

 

„Podnikatelem je dle obchodního zákoníku: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních přepisů, 

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

zvláštního přepisu.“
30

 

Podnikatelem můţe tedy být fyzická nebo právnická osoba. Podnikatele můţeme téţ 

definovat jako osobu podstupující riziko podnikání, osobu, která reaguje na měnící se 

podmínky v oboru podnikání a je schopna rozpoznat příleţitosti a hrozby. Podnikatel 

musí mít téţ organizační schopnosti, komunikační a personální dovednosti. 

 

2.4 Podnikatelský záměr 

 

Podnikatelský záměr neboli podnikatelský plán, je základním předpokladem pro vznik 

nové společnosti. Jeho pomocí totiţ můţeme eliminovat rizika podnikání a sníţit tak 

pravděpodobnost neúspěchu firmy na trhu. 
                                                           
30

 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1.1.2011. 
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Správně sepsaný podnikatelský plán by měl odpovídat na tři základní otázky: 

 Kde jsem? 

 Kam se chci dostat? 

 Jak se tam dostanu? 

 „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se zaloţením i chodem podniku.“
31

 

V podnikatelském plánu stanovujeme tedy cíle, kterých chceme v podnikání dosáhnout 

a způsob jejich dosaţení. Kromě toho zde zachycujeme i současnou situaci v podniku, 

díky čemuţ můţeme následně kontrolovat, zda jsme stanovených cílů dosáhli, případně 

jaký kus cesty nám k jejich dosaţení zbývá a zda se z této cesty příliš neodchylujeme. 

Podnikatelský plán sniţuje tzv. „úmrtnost“ nových společností a odhaluje slabiny 

podnikání. 

Podnikatelský plán by měl být:  

 jednoduchý,  

 strukturovaný,  

 přehledný,  

 stručný, 

 kvalitní po formální stránce, 

 věrohodný 

 a orientovaný na budoucnost. 

Neměl by být ani optimistický, ale ani pesimistický, měl by být zkrátka realistický a 

věrohodný.
32

  

                                                           
31

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s.11. 
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Podnikatelský plán můţe být vyuţíván ke dvěma účelům. Jednak slouţí pro vnitřní 

účely firmy jako tzv. „vnitřní audit“ pomocí něhoţ můţeme provádět kontrolu 

plánovaného stavu se stavem skutečným. A nemalý význam má pro externí účely, 

zejména v případě kdy chce firma ţádat o poskytnutí úvěru u bankovního ústavu či o 

získání dotací ze státního rozpočtu nebo rozpočtu EU. 

 

2.4.1 Druhy plánů 

Mimo jiţ zmíněného podnikatelského plánu existují i jiné druhy plánů, díky nimţ 

můţeme v podniku plánovat jakoukoliv činnost. Tyto plány mohou být součástí 

podnikatelského plánu. 

 

1. Strategický plán 

Jedná se o dlouhodobý plán, pomocí kterého můţeme popsat způsob budoucího 

rozvoje společnosti, který povede k dosaţení předem stanovených cílů.
33

 

 

2. Marketingový plán 

Tento plán bývá součástí podnikatelského plánu. Jeho prostřednictvím 

plánujeme způsob prosazení se na trhu, a jaké výhody má náš podnik oproti 

konkurenci.
34
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3. Výrobní plán 

Náplní tohoto plánu je zachycení celého výrobního procesu (popis strojů a 

zařízení, pouţitých materiálů, dodavatelů, mnoţství vyráběných výrobků atd.). 

Výrobní plán se pouţívá zejména u výrobních podniků, v ostatních případech se 

nazývá „obchodní plán“.
35

 

 

4. Organizační plán 

V tomto plánu jsou popsáni vlastníci podniku, jeho management, je zde určena 

podřízenost a nadřízenost vedoucích a uvádíme zde i popis pracovních pozic, 

platy a benefity pracovníků.
36

 

 

5. Finanční plán 

Pomocí tohoto plánu určujeme potřebné finanční prostředky na provoz podniku, 

jeho rentabilitu a další ukazatele. Součástí plánu je výkaz zisků a ztrát, rozvaha a 

cash-flow.
37

 

 

6. Plán řízení kvality 

Tento plán téţ nazýváme plán řízení jakosti a slouţí nám k dohlíţení nad tím, 

jak se vyvíjí zavedený systém (TQM, ISO). 

 

7. Plán výzkumu a vývoje 

Zde určujeme jaké výrobky či sluţby se budou vyvíjet, v jakém časovém 

horizontu bude vývoj probíhat a z jakých finančních zdrojů bude vývoj 

financován.
38
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2.4.2 Druhy podnikatelských plánů 

Následující podnikatelské plány se od sebe liší podle účelů, ke kterým mají slouţit a 

podle subjektů k jejichţ prezentaci jsou určeny. 

 

1. Elevators Pitch (výtahový prodej) 

Jde vlastně o nepsanou formu podnikatelského plánu, kterou by měl mít kaţdý 

podnikatel v hlavě, jehoţ délka by v případě prezentace neměla trvat déle neţ 

jednu minutu. 

 

2. Executive Summary (výkonný souhrn) 

Jedná se o krátkou verzi podnikatelského plánu, která je na rozdíl od 

předchozího druhu podnikatelského plánu v písemné formě. Její rozsah by 

neměl být delší neţ dvě strany A4. 

 

3. Zkrácený podnikatelský plán 

Na rozdíl od plného podnikatelského plánu nezachází do podrobností při 

popisování jednotlivých dílčích plánů. 

 

4. Plný podnikatelský plán 

Měl by být komplexní, zabývat se detaily. Jeho rozsah by měl být 20-40 stran, 

ne však více jak 50 stran. V dalším textu bude středem našeho zájmu. 
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2.4.3 Obsah podnikatelského záměru 

 

1. Titulní strana 

Na titulní straně by měl být uveden název společnosti, kontaktní údaje, dále pak jména 

společníků (majitelů) a datum, ke kterému je podnikatelský záměr aktuální.
39

 

 

2. Exekutivní souhrn 

Tato kapitola je z celého plánu nejdůleţitější, neboť by měla zaujmout investora, proto 

by měla obsahovat pouze shrnutí nejdůleţitějších bodů z celého podnikatelského 

záměru a neměla by být příliš rozsáhlá (max. 1-2 strany). Exekutivní souhrn se obvykle 

sestavuje aţ na závěr, po sepsání celého podnikatelského záměru. 

Měly by zde být uvedeny především obchodní příleţitosti a strategie firmy, cílový trh, 

popis výrobků (sluţeb), budoucí rozvoj firmy, konkurenční výhody a finanční 

příleţitosti firmy.
40

 

 

3. Analýza trhu 

Tato část by měla obsahovat zejména analýzu prostředí, analýzu odvětví, analýzu 

konkurence, dodavatelů a zákazníků. V následujícím textu si popíšeme, jak se 

jednotlivé analýzy vytváří. 

 

A. Analýza prostředí 

Pomocí této analýzy firma poznává externí okolí, které ji ovlivňuje. Díky tomu se můţe 

firma na případné změny připravit a následně na ně reagovat.  
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V tomto případě se často pouţívá tzv. SLEPT analýza (PEST analýza, SLEPTE 

analýza). Umoţňuje vyhodnotit případné dopady změn na firmu. V rámci analýzy 

SLEPT se sledují následující faktory: 

 sociální 

 právní (legislativní) 

 ekonomické 

 politické 

 technologické 

 ekologické 

Sociální faktory: 

a) demografické faktory (např. velikost populace, věková struktura, pohlaví, 

pracovní preference, etnické rozloţení) 

b) makroekonomické faktory (např. rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti) 

c) sociálně-kulturní faktory (např. ţivotní úroveň, rovnoprávnost pohlaví) 

Právní faktory: 

a) existující zákonné normy (např. obchodní právo, daňové zákony, pracovní 

právo, předpisy Evropské unie) 

b) nehotová legislativa (např. prozatím neschválené zákony) 

c) další faktory (např. funkčnost soudů, autorská práva, ochrana spotřebitele) 

Ekonomické faktory: 

a) makroekonomické faktory (např. HDP, ekonomický růst, inflace, úroková míra, 

výdaje spotřebitelů, měnová stabilita) 

b) daňové faktory (např. daňové sazby, cla a daňové zatíţení) 
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Politické faktory: 

a) politická stabilita (např. forma vlády, klíčové orgány a úřady) 

b) politicko-ekonomické faktory (např. vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči 

privátním a zahraničním investicím) 

c) externí vztahy (např. zahraniční konflikty, regionální nestabilita) 

Technologické faktory: 

a) podpora vlády v oblasti výzkumu 

b) výše výdajů na výzkum 

c) nové vynálezy 

d) rychlost realizace nových technologií 

e) rychlost morálního zastarání 

Analýzu SLEPT je moţné rozšířit o další E (SLEPTE analýza), která sleduje mimo 

předchozích uvedených faktorů, téţ faktory ekologické. 

Ekologické faktory: 

 legislativa na ochranu prostředí. 

 

B. Analýza odvětví 

Odvětvím chápeme skupinu firem, které zásobují daný trh. Hranice odvětví jsou dány 

poptávkou (moţnost substituce výrobků a sluţeb) a nabídkou (s jakou jednoduchostí 

můţe firma přemístit výrobky a sluţby na nové trţní segmenty).
41
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K provedení této analýzy můţeme vyuţít Porterův model pěti sil. Tento model je velmi 

silným nástrojem pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolí firmy. Pět 

základních sil tvoří: 

1) riziko vstupu potenciálních konkurentů (jak snadné je pro nového konkurenta 

vstoupit na trh, jaké jsou bariéry vstupu) 

2) rivalita mezi stávajícími konkurenty (jak silný je konkurenční boj mezi 

stávajícími konkurenty, existuje na trhu dominantní konkurent) 

3) vyjednávací síla odběratelů (jak silná je pozice odběratelů) 

4) smluvní síla dodavatelů (jak silná je pozice dodavatelů, jde o monopolního 

dodavatele, je málo nebo hodně dodavatelů) 

5) hrozba substitučních výrobků (jak snadno mohou být naše produkty a sluţby 

nahrazeny jinými) 

Někdy se pouţívá šestá síla, kterou je vláda. 

 

C. Analýza konkurence 

Analýza konkurence je významnou částí procesu plánování. Pomocí ní firma 

identifikuje své přímé, nepřímé a potenciální konkurenty. 

Tato analýza firmě poslouţí k: 

 poznání konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům, 

 poznání minulých, současných a budoucích strategií konkurentů, 

 předpovědi reakce konkurentů na firemní rozhodnutí, 

 definování strategií, které pomohou firmě k dosaţení konkurenční výhody, 

 zvýšení povědomí o příleţitostech a hrozbách.
42
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K tomu, aby firma identifikovala své přímé a nepřímé konkurenty, lze pouţít následující 

matici.
43
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Obrázek 3 - Matice identifikace konkurentů (Zdroj: BLAŢKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování 

pro malé a střední firmy. 2007.) 

 

Společný trh udává, do jaké míry si konkurenti konkurují na společných trzích. Tento 

faktor říká, kdo je přímý a kdo nepřímý konkurent. 

Podobnost schopností udává podobnost v silných stránkách firem. Říká jak moc je daný 

konkurent schopen uspokojit potřeby daného trhu. 

Při provádění analýzy konkurence postupujeme následujícím způsobem: 

1) Firma musí porozumět tomu, kdo jsou její konkurenti. 

2) Firma musí zhodnotit schopnosti, cíle, strategie, očekávání, zdroje, silné a slabé 

stránky všech identifikovaných konkurentů. 

3) Firma musí znát vliv faktorů na její trţní pozici. 

4) Firma navrhne aktivity a strategie, které povedou k získání konkurenční 

výhody.
44
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D. Analýza dodavatelů 

Dodavatelé jsou pro firmu důleţití neboť bez jejich výrobků (sluţeb) by firma nemohla 

poskytovat své výrobky (sluţby) a tudíţ by nevytvářela zisk. 

Při analýze dodavatelů nás bude zajímat především: 

 kdo jsou firemní dodavatelé, 

 jaké jsou jejich ceny, 

 jaké pouţívají distribuční cesty, 

zda spolupracují s firemními konkurenty.
45

 

 

E. Analýza zákazníků 

Dalším důleţitým subjektem jsou zákazníci, protoţe kdyby firma neměla komu 

prodávat své výrobky (sluţby), nemohla by vytvářet zisk. 

Zákazník je: 

 konečný spotřebitel, 

 obchodní partner (ten prodá výrobek konečnému spotřebiteli). 

K provedení analýzy je potřeba znát odpověď na tyto otázky: 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Kdo jsou naši potenciální zákazníci? 

 Jaké jsou jejich potřeby? 

 Kolik jsou ochotni zaplatit? 

 Jaké distribuční cesty firma vyuţívá? 
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 Jak jsou zákazníci spokojeni s konkurencí?
46

 

 

4. Popis podniku 

Zde podrobně popisujeme celý podnik. Zejména jde o tyto prvky: 

 název a sídlo firmy, 

 jména vlastníků, 

 právní forma podnikání, 

 obor a obsah podnikání, 

 nabízené výrobky a sluţby, 

 organizace podniku, 

 cíle podniku, 

 veškeré zařízení a vybavení podniku, atd. 

Tato část podnikatelského záměru by měla obsahovat doloţitelná fakta, týkající se 

zaloţení, úspěchů, strategií a cílů podniku. 

 

5. Výrobní (obchodní) plán 

Zde je popsán celý výrobní proces, výrobní sortiment, potřebné technologie, produkční 

kapacita, potřebné stroje a zařízení, materiál a dodavatelé.  

V případě ţe se nejedná o výrobní podnik, nazývá se tato část obchodní plán. 
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6. Marketingový plán 

Marketingový plán je důleţitou součástí podnikatelského záměru, neboť popisuje trţní 

strategii, způsob distribuce, cenovou politiku, politiku servisu a záruk, propagaci a výši 

nákladů na reklamu. 

V této části vyuţijeme tzv. marketingový mix nebo téţ 4P. Jeho pomocí popíšeme: 

 Product  

Jako produkt označujeme samotný výrobek nebo sluţbu. K tomu aby produkt 

našel své umístění na trhu a byl konkurence schopný, by se měl vyznačovat 

určitou atraktivitou pro potenciální zájemce o něj. K této atraktivitě mu pomáhá 

několik vlastností:  

 kvalita, 

 hlavní funkce, 

 doplňkové funkce,  

 obal, 

 atd. 

 Price 

Cena je vyjádření hodnoty v peněţních jednotkách. Je to částka, za kterou se 

produkt prodává. Zahrnuje náklady na výrobu a přiměřenou míru zisku. V této 

části jsou uvedeny i slevy, platební podmínky a další. 

 Place  

Místo je přesné určení prodeje produktu, stanovení distribučních cest, způsobu 

zásobování a dopravy ke spotřebiteli. 

 Promotion  

Propagace udává způsob, jakým se produkt dostane do podvědomí spotřebitelů 

(např. reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej). 
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Někdy se marketingový mix rozšiřuje o další P, kterými jsou: 

 People  

Lidé jsou důleţitým prvkem v podnikání, proto by se na ně při vytváření plánu 

nemělo zapomínat. Lidé (zaměstnanci) totiţ výrobky produkují, vyrábějí a lidé 

(zákazníci) tyto výrobky nakupují. 

 Package  

Tento termín pro klienta znamená, ţe si sám můţe kombinovat různé výrobky a 

sluţby, podle vlastního uváţení, a za tuto kombinaci zaplatí souhrnnou cenu 

(package se často vyuţívá v cestovním ruchu). 

 Partnership 

Je to spolupráce všech zainteresovaných právnických i fyzických osob při 

výrobě daného produktu. 

 

7. Organizační plán 

Zaměstnanci podniku, jsou jedním z nejdůleţitějších zdrojů firmy, proto musí 

podnikatel ve svém plánu popsat podrobně organizační strukturu. Tato zahrnuje 

vlastnické vztahy, odpovědnost jednotlivých vedoucích, povinnosti zaměstnanců, 

spolupráci s dalšími pracovníky. Dále by zde měli být uvedeny odborné znalosti a 

dosavadní úspěchy toho kdo podnik vede, celkový počet zaměstnanců, jejich 

kvalifikace, popis jejich pracovní činnosti a nároky na zaměstnance. Také by zde měl 

být charakterizován způsob stimulace zaměstnanců, s uvedením jednotlivých sloţek 

mzdy. 
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8. Hodnocení rizik 

Protoţe podnikání se setkává s mnoha hrozbami, je potřeba aby se podnikatel v této 

části zaměřil na všechna případná rizika v daném odvětví. Je důleţité rozpoznat 

případné hrozby a připravit si strategii k jejich zvládnutí. 

 

Analýza rizik 

Analýza rizik slouţí především k tomu, aby si je zejména podnikatel uvědomil a mohl 

s nimi pracovat takovým způsobem, který povede k jejich sniţování.  

Při provádění analýzy rizik se provádí určité činnosti. Při jejich definování budu 

vycházet z literatury Smejkal, V. 

A. Stanovení hranice analýzy rizik 

Jako první krok je potřeba vymezit aktiva, jichţ se analýza bude týkat, od 

ostatních aktiv
47

. Aktivem je zde myšleno to co podnikatel vlastní (s čím 

podniká). Můţe to být hmotný majetek (budovy, pozemky, cenné papíry) nebo 

nehmotný majetek (autorská práva, know how). 

 

B. Identifikace aktiv 

Jedná se v podstatě o soupis všech aktiv týkajících se analýzy rizik.
48

 

 

C. Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

Při stanovování hodnot aktiv vycházíme z velikosti škod, které by byly 

způsobené zničením nebo ztrátou daného aktiva (pouţíváme pořizovacích, 

reprodukčních cen nebo zisky, které nám aktiva přináší). 
49
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 SMEJKAL, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 99. 
49

 SMEJKAL, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 99. 



41 
 

Protoţe aktiv bývá velké mnoţství, je moţné provést seskupení aktiv dle 

různých hledisek a vzniknou tak skupiny aktiv s podobnými vlastnostmi 

(seskupování dle podobné kvality, ceny, účelu). Tato skupina pak vystupuje jako 

jedno aktivum.
50

 

 

D. Identifikace hrozeb 

V této části se identifikují hrozby a to zejména ty, které mohou ohroţovat 

alespoň jedno aktivum. Při identifikaci hrozeb vycházíme z jiţ dříve sestaveného 

seznamu (dle vlastních zkušeností či literatury).
51

 

 

E. Analýza hrozeb a zranitelností 

„Kaţdá hrozba se hodnotí vůči kaţdému aktivu.“
52

 Úroveň hrozby se stanovuje 

dle nebezpečnosti, motivace a přístupu a úroveň zranitelnosti dle citlivosti a 

kritičnosti. 

Výsledkem tohoto kroku je stanovení seznamu „hrozba-aktivum“.
53

 

 

F. Pravděpodobnost jevu 

V případě ţe nevíme, zda daná hrozba nastane, pak musíme doplnit údaj o 

pravděpodobnosti výskytu hrozby. 
54
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G. Měření rizika 

Výše rizika vyplývá jiné z kaţdé situace. Míra rizika se dá určit z hodnoty 

aktivy, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. „Riziko měříme podle 

pravděpodobnosti nepříznivé odchylky od výsledku, v nějţ doufáme. Čím vyšší 

je pravděpodobnost, ţe k nepříznivé události dojde, tím větší je 

pravděpodobnost odchylky od výsledku, v nějţ doufáme, a tím větší je tedy 

riziko.“
55

 

 

9. Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejdůleţitějších částí podnikatelského záměru. Sestavuje se 

zde plán financí, který určuje potřebu kapitálu a ekonomickou reálnost záměru. Měli by 

zde být uvedeny příjmy a výdaje minimálně na tři následující roky. Musí zde být 

pečlivě zhodnocen způsob financování projektu (financování z vlastních či cizích zdrojů 

nebo jejich kombinací). Cílem tohoto plánu je ukázat vývoj finanční situace podniku.
56

 

 

10. Harmonogram realizace 

Zde dochází ke zhodnocení časové náročnosti projektu. V této části se sestavuje 

přibliţný plán realizace projektu, aby bylo jasné, jak dlouho bude trvat realizace plánu a 

dosaţení cílů. 

 

11. Přílohy 

Do příloh je moţno zařadit veškeré informační materiály o firmě (prospekty, katalogy 

apod.), oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, účetní výkazy, smlouvy 

s dodavateli, nájemní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, ceníky atd.
57
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 SMEJKAL, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 100. 
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 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s.76-94. 
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 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s.38. 
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2.5 Způsoby hodnocení investic 

 

Hodnocení investic je součástí, kaţdého dobrého podnikatelského záměru. Jeho 

podstatou je porovnání vynaloţeného kapitálu s výnosy investice. Vynaloţeným 

kapitálem jsou zde míněny jednorázové náklady na investici a výnosy je třeba chápat 

jako roční výnosy za období ţivotnosti investičního majetku (přírůstek zisku a 

odpisů).
58

  

Konečným výsledkem hodnocení investic je rozhodnutí o uskutečnění investice. 

K tomuto rozhodnutí dojdeme výpočtem několika ukazatelů. Nejčastěji jsou pouţívány 

tyto ukazatele: 

 ukazatele rentability, 

 doba návratnosti, 

 čistá současná hodnota, 

 vnitřní výnosové procento. 

 

2.5.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele jsou často nazývány jako ukazatelé výnosnosti či ziskovosti, neboť 

poměřují zisk (výsledek hospodaření) se zdroji podniku, které byly vyuţity k dosaţení 

tohoto zisku. Informace získané z těchto ukazatelů jsou důleţité pro investory, protoţe 

ukazují, jak bude investovaný kapitál zhodnocen.
59

 

Mezi ukazatele rentability patří: 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) 

                                                           
58

 Hodnocení investic [on line] 2010. [cit. 2011-05-19]. Dostupné: 

http://myop.martinandco.eu/pdf/invest.pdf.  
59

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 166. 

http://myop.martinandco.eu/pdf/invest.pdf
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Tímto ukazatelem vlastníci zjišťují výnosnost vloţeného kapitálu. Tedy výnos, 

který získají.
60

 

 rentabilita celkového kapitálu (ROA – return on assets) 

     
                                          

              
       

Protoţe tento ukazatel nebere v úvahu zdanění a úroky, je vhodný pro 

porovnávání firem s různými daňovými podmínkami. 
61

 

 rentabilita trţeb (ROS – return on sales)
62

 

     
                               

     
       

 

2.5.2 Doba návratnosti 

„Doba návratnosti je počet let, za které peněţní příjmy z investice vyrovnají počáteční 

kapitálový výdaj na investici.“
63

 

Pokud jsou výnosy stejné v kaţdém roce, pak dobu návratnosti vypočteme pomocí 

následujícího vzorce: 

    
                    

        
 

Jsou-li však výnosy jiné pro kaţdý rok, pak dobu návratnosti vypočteme postupným 

načítáním ročních částek cash flow, dokud se nerovnají investičním nákladům.
64
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2.5.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je veličina, která vyjadřuje současnou hodnotu budoucích 

peněţních toků a současného výdaje. Hlavní výhodou tohoto ukazatele je zohledňování 

času. 
65

 

      
  

      

 

   

 

kde: CF = cash flow 

 n = počet let ţivotnosti investice 

 t = jednotlivá léta ţivotnosti 

 i = úrok 

 

2.5.4 Vnitřní výnosové procento (IRR – internal rate of return) 

Vnitřní výnosové procento uvádí skutečnou míru výnosnosti projektu. Je to taková 

výnosová míra, při níţ je čistá současná hodnota rovna nule.
66

 

 
  

      
     

 

   

 

kde:  Pt = peněţní příjem v jednotlivých letech 

 n = počet let ţivotnosti investice 

 t = jednotlivá léta ţivotnosti 

 i = úrok 

 KV = kapitálový výdaj 
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2.6 Dotační program 

 

Tato část se zabývá zejména programem rozvoje venkova, neboť právě z tohoto 

programu bude firma ţádat o čerpání dotací.  

 

2.6.1 Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova má přispívat k dosaţení cílů, kterými jsou: 

 rozvoj venkovského prostoru ČR, 

 zlepšení stavu ţivotního prostředí, 

 sníţení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.
67

 

Program má téţ vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost ČR a podporovat 

rozšíření ekonomických aktivit na venkově, jejichţ cílem je rozvoj podnikání, vytváření 

nových pracovních míst a sniţování nezaměstnanosti na venkově.
68

 

Program je realizován prostřednictvím čtyř os. 

 Osa 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Cílem je modernizování zemědělských podniků, úprava pozemků a přidávání hodnoty 

zemědělským produktům.
69
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 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 [on line] 2007. [cit. 2011-05-13]. 
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 Osa 2 – Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 

Cílem je podporování zemědělských postupů, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí a 

vhodných zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny.
70

 

 

 Osa 3 – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova 

Tuto osu si popíšeme podrobněji, neboť právě sem bude směřována ţádost o získání 

dotací firmou. 

Osa 3 je rozdělena do několika priorit a tyto priority na konkrétní opatření. Jsou to tyto: 

a) Tvorba pracovních příleţitostí a podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů 

energie 

 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 Podpora cestovního ruchu 

b) Podmínky růstu a kvality ţivota na venkově 

 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby 

 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

c) Vzdělávání 

 Vzdělávání a informace
71
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Z těchto priorit a opatření je pro firmu nejvhodnější opatření s názvem Podpora 

zakládání podniků a jejich rozvoje. 

Podpora je poskytována novým zakládaným a existujícím rozvíjejícím se 

nezemědělským mikropodnikům.  

Podporovány jsou drobná výroba a řemesla (tesařství, kovářství, sklářská výroba, 

zednické práce atd.), sluţby pro hospodářství (opravy strojů a zařízení), maloobchod, 

výstavba zařízení pro zpracování a vyuţití obnovitelných zdrojů energie.
72

 

Projekt je moţno realizovat na území České republiky v obci do 2000 obyvatel. 

Příjemcem podpory můţe být jak fyzická tak i právnická osoba, která musí splňovat 

podmínku zařazení v kategorii mikropodniku (zaměstnává max. 10 zaměstnanců a roční 

obrat je do 2 mil. euro).
73

 

Mezi způsobilé výdaje se zahrnuje: 

 rekonstrukce, modernizace budovy, nová výstavba budovy, 

 nákup budovy, strojů, technologie, 

 výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a vyuţití obnovitelných 

zdrojů paliv a energie, 

 dokumentace (projektová a technická) jenţ je součástí pořízení investice.
74

 

Minimální způsobilé výdaje jsou 50 000 Kč.  

Maximální výše podpory činí 60%, z čehoţ dotace poskytovaná evropskou unií činí 

75% veřejných zdrojů a příspěvek České republiky je 25% veřejných zdrojů.
75
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2.6.2 Postup při podávání ţádosti 

1. Volba typu dotace a osy dotace 

Program rozvoje venkova 

Osa 3 - Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

Priorita: tvorba pracovních příleţitostí a podpora vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie 

Opatření: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

2. Zpracování potřebné dokumentace potřebné k dotaci 

 Podnikatelský plán, 

 jednání s pronajímatelem budovy (příloha 1), 

 smlouva o smlouvě budoucí s pronajímatelem budovy, 

 smlouva o smlouvě budoucí s dodavateli a odběrateli, 

 získání stavebního povolení, 

 registrace na portálu farmáře – při podání ţádosti elektronicky 

prostřednictvím tohoto portálu, je moţno získat plusové body, které 

napomáhají k přiznání dotace, 

 podání ţádosti (příloha 2), 

 zhodnocení ţádosti – hodnotitelem je SZIF, zhodnocení trvá cca 2 

měsíce, 
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 vyjádření k ţádosti, 

 realizace projektu (v případě kladného vyjádření) – na zrealizování 

projektu je stanovena lhůta 2 roky, 

 ţádost o načerpání dotace (po dokončení realizace). 

Všechny náklady spojené s ţádostí o dotace a realizací projektu si hradí ţadatel 

z vlastních prostředků. Dotace je vyplacena aţ po realizaci projektu. 

Doba, po kterou je firma vázána je 5 let od načerpání dotace. Po tuto dobu se musí firma 

řídit podmínkami, které stanovuje SZIF. 

Systém hodnocení při získání dotace je takový, ţe pro kaţdé kolo jsou vypsána 

konkrétní pravidla s bodovým ohodnocením kaţdé poloţky těchto pravidel. Podle toho, 

které poloţky firma splnila, jsou jí přiděleny body. Pro získání dotace je potřeba získat 

určitý počet bodů. Tyto pravidla pro podávání ţádosti v termínu od 18. do 31. října 

budou vypsána v červenci nebo srpnu. 

 

2.7 Topivo z biomasy 

 

Vstupní surovinou pro výrobu topiva z biomasy jsou především rostlinné odpady, seno, 

sláma, ale také cíleně pěstované obiloviny a olejniny pro nepotravinářské vyuţití, 

v tomto případě se zpracovávají celé rostliny, tzn. sláma i zrno. K výrobě je moţné 

pouţít i dřevní surovinu, nebo papírový odpad. Tato práce je však zaměřena na výrobu 

topiva z biomasy, především ze slámy, sena a rostlinných odpadů vznikajících při 

čištění semen zemědělských plodin. Výsledným produktem bude topivo ve tvaru pelet -

granulí o průměru 8 – 12 mm o délce zhruba čtyřnásobku průměru, s určitým podílem 

prachových částic. 
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2.7.1 Technologie výroby pelet 

Vstupní surovina (vlhkost max. 14 %) je na výrobní linku dopravována ve formě 

slisovaných balíku hranatého nebo kulatého průřezu, popřípadě i ve volně loţeném 

stavu.  

Sloţení výrobní linky: 

 Dávkovací stůl - počáteční fáze celé výroby. Jedná se o dopravník (nejčastěji 

posuvné dno stolu) po němţ se dostává vstupní surovina k následnému 

zpracování. 

 Rozdružovač - rozdruţuje jak volně loţenou tak i slisovanou surovinu k dalšímu 

zpracování. Je vybaven zařízením pro zachycení cizorodých předmětů (kameny, 

ţelezo atp.) 

 Řezačka - řeţe surovinu na poţadovanou velikost (délku stébel). Řezačka, 

rozdruţovač a dávkovací stůl mohou být stavebně řešeny i jako jeden celek. 

 Granulátor - dochází zde k protlačování materiálu skrz matrici a tím vytváření 

granulí – pelet. 

 Zásobníky - uskladňování materiálu jak v průběhu výroby, tak i jako výsledného 

produktu. 

 Dopravníky - doprava materiálu mezi jednotlivými pracovními mechanismy. 

 Balicí linka - konečná fáze výrobního procesu. Příprava produktu do 

poţadovaných balení před expedicí. 

 

2.7.2 Postup výroby 

Vstupní surovina je dopravována na dávkovací stůl, nejčastěji pomocí čelního 

nakladače nebo teleskopického manipulátoru. Následuje rozdruţení materiálu a jeho 

nařezání na poţadovanou velikost. Poté je materiál pomocí pneumatického dopravníku 

dopravován do zásobníku, kde dochází k jeho homogenizaci. Takto připravený materiál 

je dávkován do granulátoru, kde dochází za pomocí oběţných kladek k protlačování  
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 materiálu skrz válcové otvory matrice (otvory mají kuţelový vstup pro snadnější 

vtlačování materiálu). Při tomto procesu dochází k zahřívání materiálu, proto je nutné 

jej před uskladněním v zásobníku ochladit a dále také zbavit prachu a neslisovaných 

částic. Toto se děje na prosévacích dopravnících při dopravě produktu k zásobníkům 

popř. balicí lince. Neslisované částice a prach se vrací k opětovnému zpracování. 

 

2.7.3 Linka ProPelety 700/1000 

Příklad výrobní linky fimy ProPelety s.r.o.
76

 

 Kapacita cca 700/1000 kg/hod. - pšeničná sláma při vlhkosti do 14%  

o cca 600/850 kg/hod. - seno 

o cca 500/700 kg/hod. - řepková sláma 

o cca 300/450 kg/hod. - dřevěné piliny 

 Příkon jmenovitý: 85/126 kW 

 Minimální zastavěný prostor: 60 m2 (max.výška sila 6m) 

 Celková hmotnost: 6,5/7 tun 
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 Linka ProPelety 700/1000 Standard. [online]. 2011 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z: 

http://www.propelety.cz/index.php?str=dodavky1&p=parametry. 

http://www.propelety.cz/index.php?str=dodavky1&p=parametry
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Obrázek 4 – Peletizační linka (Zdroj: Linka ProPelety 700/1000 Standard. [online]. 2011 [cit. 2011-01-

21]. Dostupné z: http://www.propelety.cz/index.php?str=dodavky1&p=parametry.)  

  

http://www.propelety.cz/index.php?str=dodavky1&p=parametry
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3 Analýza problému a současné situace 

 

V této části jsou provedeny tyto analýzy vnějšího a vnitřního okolí podniku: 

 SLEPT analýza, 

 Porterův model pěti sil, 

 Analýza 7S, 

 SWOT analýza. 

 

3.1 SLEPT analýza 

 

Pomocí analýzy SLEPT jsou zde analyzovány sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické faktory, působící na firmu. 

 

3.1.1 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které ovlivňují firmu na výrobu pelet, se řadí zejména 

demografické faktory (velikost populace, počet domácností) makroekonomické faktory 

(míra nezaměstnanosti, rozdělení příjmů) a samozřejmě dostupnost pracovní síly, 

pracovní zvyklosti. 

 

Demografické faktory 

V jihomoravském kraji dle posledních údajů ČSÚ v roce 2010 ţilo 1 154 654 obyvatel. 

Počet obyvatel se tak oproti roku 2009 zvýšil o 2946 osob.
77

 Tento údaj však není pro  

                                                           
77

 Jihomoravský kraj – obyvatelstvo [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xb.  

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xb
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 společnost tolik důleţitý, jako to kolik je v jihomoravském kraji domácností, neboť 

právě na ně se chce společnost se svou nabídkou zaměřit. Dle českého statistického 

úřadu bylo v roce 2009 na území jihomoravského kraje 436 824 domácností.
78

 

Dalšími subjekty, kterým bude společnost nabízet své výrobky, jsou společnosti a jiné 

subjekty (např. školy, nemocnice). Podle posledních údajů sídlilo v roce 2010 

v jihomoravském kraji celkem 247 průmyslových podniků a právě tyto subjekty mohou 

být potencionálními odběrateli pelet. 

V následujících tabulkách jsou pak uvedeni další potenciální zákazníci, kterými jsou 

školy, nemocnice, divadla a další. Těmto subjektům by chtěla společnost téţ předloţit 

nabídku se svými výrobky.  

 

 Školní rok 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Mateřské školy 630 630 630 

Základní školy 474 475 475 

Střední školy celkem 146 146 144 

Konzervatoře 2 2 2 

Vyšší odborné školy 14 16 15 

Vysoké školy 13 14 14 

Tab. 1 – Počet škol v jihomoravském kraji (Zdroj: Počet škol v jihomoravském kraji [on line] 2011. [cit. 

2011-04-26]. Dostupné: http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/skolstvi-xb.) 

 

 2007 2008 2009 

Nemocnice 22 22 22 

Odborné léčebné ústavy 10 10 10 

Tab. 2 – Zdravotnické zařízení v jihomoravském kraji (Zdroj: Zdravotnické zařízení v jihomoravském 

kraji [on line] 2010. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zdravotnictvi-xb.)  
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 Jihomoravský kraj – příjmy a ţivotní podmínky domácností [on line] 2010. [cit. 2011-04-26]. 

Dostupné: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/prijmy-xb.  

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/skolstvi-xb
http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zdravotnictvi-xb
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/prijmy-xb
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 2008 2009 

Stálá kina a multikina 56 54 

Veřejné knihovny 614 617 

Muzea 31 35 

Galerie 7 7 

Divadla 17 16 

Tab. 3 – Kultura v jihomoravském kraji (Zdroj: Kultura v jihomoravském kraji [on line] 2010. [cit. 2011-

04-26]. Dostupné: http://www.brno.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/3302-09-za_rok_2008.) 

 

Makroekonomické faktory 

Mezi makroekonomické faktory mimo jiné patří nezaměstnanost. Znalost tohoto faktoru 

je pro firmu důleţitá zejména z důvodu zjištění snadnosti získání pracovní síly. Protoţe 

firma bude najímat zaměstnance na práci u výrobní linky, bude se zaměřovat spíše na 

přijetí zaměstnanců se středoškolským a niţším vzděláním. U vysokoškoláků je totiţ 

nulový předpoklad zájmu o tuto práci. A co se týče brigádníků, které bude firma najímat 

v letních měsících, zaměstná studenty škol. Upřednostňování však budou studenti 

zemědělských či technických oborů. 

Průměrný počet nezaměstnaných v ČR k 31.3.2011 se sníţil oproti únoru 2011 o 19 134 

osob, počet nezaměstnaných tak dosáhl 547 762 osob. Nízkou nezaměstnanost mají 

vysokoškoláci 2,9 % a středoškoláci s maturitou 5,5 %. Naopak vysokou 

nezaměstnanost mají osoby se základním vzděláním 23,6 % a mírně nadprůměrnou 

nezaměstnanost mají středoškoláci bez maturity 8 %.
79
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 Nezaměstnanost v ČR [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/.  

http://www.brno.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/3302-09-za_rok_2008
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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Graf 1 - Vývoj nezaměstnanosti (Zdroj: Vývoj nezaměstnanosti [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. 

Dostupné: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/.) 

 

Z grafu je patrný pokles nezaměstnanosti, která se pohybuje kolem 9,2 % pro celou 

Českou republiku. Pro jihomoravský je míra nezaměstnanosti kolem 10,32 %. 

Dalším makroekonomickým faktorem je téţ průměrná mzda. Průměrná hrubá měsíční 

mzda v jihomoravském kraji vzrostla v roce 2010 asi o 1 %. Průměrná hrubá mzda tedy 

činila 22 143 Kč. 
80
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 Vývoj mezd [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/. 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/
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Tab. 4 – Vývoj mezd v ČR (Zdroj: Vývoj mezd [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/.) 

 

Z dané tabulky vyplývá, ţe mzdy se neustále zvyšují avšak v čím dál niţší míře. 

Tento údaj o mzdě však nemá pro firmu velký význam, neboť obsahuje platy všech 

zaměstnaných v jihomoravském kraji na různých úrovních (manaţerů, dělníků). 

Společníci se rozhodli pro časovou mzdu, která činí 90 Kč/hod. na jednoho 

zaměstnance. 

 

Další faktory 

Dostupnost pracovní síly z hlediska obecného je dá se říci bezproblémová, coţ je 

způsobeno vysokou mírou nezaměstnanosti v okrese Hodonín, která činí 15,4 %.
81
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 Nezaměstnanost v ČR [on line] 2010. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/. 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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Z hlediska odborného však bude potřeba zaměstnance proškolit v práci na daných 

strojích, proto společnost neklade důraz na dosaţené vzdělání. Jak jiţ bylo uvedeno 

výše, bude najímat pracovní sílu se středoškolským a niţším vzděláním. 

 

3.1.2 Legislativní faktory 

V České republice dosud nebyla přijata jednoznačná norma kvality pelet, proto se 

vyuţívá kombinace starších domácích a zahraničních norem. Česká republika přejímá 

soubor technických specifikací zpracovaný Evropským výborem pro normalizaci CEN. 

Tyto soubory CEN se pouţívají pod označením ČSN P CEN/TS 14961. 
82

 

Jako určitou alternativu je moţno uvést technickou směrnici č. 55 z roku 2008 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR. 

Jako druhá varianta se naskytuje moţnost vyuţívat platné evropské normy pro pelety. 

Jsou to tyto: 

 německá norma DIN 51731, 

 německá norma DIN plus, 

 rakouská norma ÖNORM M 7135. 

Normy se liší surovinou, ze které se pelety vyrábí, parametry pelet a zkušebními 

postupy. Německé a rakouské normy se týkají dřevěných pelet, české normy se 

zaměřují na rostlinné, kůrové a jiné druhy pelet.
83
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 Normy [on line] 2009. [cit. 2010-11-29]. Dostupné: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-

certifikace-a-normy-pro-pelety. 
83

 Normy [on line] 2009. [cit. 2010-11-29]. Dostupné: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-

certifikace-a-normy-pro-pelety. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety
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Tab. 5 – Porovnání norem (Zdroj: Normy [on line] 2009. [cit. 2010-11-29]. Dostupné: 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety.)  

 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů má významný vliv na podnikání inflace, HDP a úroková míra.  

 

Inflace 

Inflace obecně znamená růst cenové hladiny. Vyjádření inflace vychází z měření čistých 

cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Inflace ovlivňuje zvyšování cen 

produktů a sluţeb a tím pádem ovlivňuje i hospodaření podniku. Současná míra inflace 

se pohybuje na úrovni 1,7 %.
84
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 Vývoj inflace [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kvalita-pelet-certifikace-a-normy-pro-pelety
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
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Graf 2 – Vývoj inflace (Zdroj: Vývoj inflace [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/.) 

 

HDP 

Hrubý domácí produkt vyjadřuje celkovou peněţní hodnotu statků a sluţeb, která byla 

vytvořena za dané období (kalendářní rok) na určitém území (stát). Tento ukazatel se 

pouţívá pro určení výkonnosti ekonomiky státu. Ve 4. čtvrtletí 2010 se HDP zvýšil o 

2,6 %, k tomuto nárůstu přispěla hlavně odvětví zpracovatelského průmyslu, trţních 

sluţeb a obchodu.
85

 

 

Graf 3 – Vývoj HDP (Zdroj: Vývoj HDP [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/.) 
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 Vývoj HDP [on line] 2011. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/. 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/
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Úrokové sazby 

Vývoj úrokových sazeb ČNB můţeme vidět v následující tabulce. 

Stav k 2T repo sazba Diskontní sazba Lombardní sazba PMR 

7.5.2010 0,75 0,25 1,75 2,00 

17.12.2009 1,00 0,25 2,00 2,00 

7.8.2009 1,25 0,25 2,25 2,00 

7.5.2009 1,50 0,50 2,50 2,00 

6.2.2009 1,75 0,75 2,75 2,00 

17.12.2008 2,25 1,25 3,25 2,00 

Tab. 6 – Vývoj úrokových sazeb (Zdroj: Vývoj úrokových sazeb[on line] 2010. [cit. 2011-04-26]. 

Dostupné: http://www.finance.cz/bankovnictvi/sazby-cnb/.) 

 

Z uvedených údajů nám vyplývá, ţe dochází ke zlevňování úvěrů. Coţ pro ţadatele o 

úvěr znamená získání výhodnějších úroků a niţší náklady na úvěr. 

Toto je pro společníky velice pozitivní údaj, neboť při zakládání společnosti budou 

ţádat bankovní ústav o poskytnutí úvěru. 

 

3.1.4 Politické faktory 

V roce 2010 se konaly volby do poslanecké sněmovny. Do čela vlády se tak dostal Petr 

Nečas. Tato vláda si dala za úkol sníţení státního dluhu, coţ znamená sníţení výdajů ze 

státní pokladny a zvýšení jejich příjmů. Proto se pro podnikatele ţádné kladné změny 

neočekávají. Spíše můţeme očekávat sniţování financí určených na dotace, případně 

zvyšování daní (DPH).  

Ani současná nestabilní situace ve vládě není nijak pozitivní pro podnikání. Je totiţ 

velice těţké odhadovat její budoucí vývoj. 

 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/sazby-cnb/
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3.1.5 Technologické faktory 

V roce 2008 byla vyrobena první výrobní linka nové generace. Jedná se o řezačku, která 

funguje na principu rychle rotujících noţů bez pouţití sítového dna, je součástí 

rozdruţovacího a dávkovacího stolu. Výhodou této nové linky je menší náročnost na 

energii a absence sítového dna, která zlepšila průchodnost vlhkého materiálu. Po 

opuštění řezačky je materiál dopraven do zásobníku odtud pak na pásový dopravník a 

ten jej dopraví do granulátoru. 
86

 

 

3.2 Porterův model pěti sil 

 

Zde jsou hodnoceny základní síly, působící na firmu tzn. konkurence, odběratelé, 

dodavatelé a substituty. 

 

3.2.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Toto riziko je dosti velké neboť vstupu nových firem na trh nic nebrání (jedná se o 

ţivnost volnou), snad jen počáteční náklady spojené s pořízením výrobní linky. 

Největší hrozbou by pro firmu mohly být zemědělské firmy a druţstva, které mají 

vlastní přístup k surovinám potřebným na výrobu pelet a je pro ně tedy snadnější začít 

v této oblasti podnikat.  

Dalším faktorem, který bude zvyšovat vstup nových konkurentů, jsou dotace na 

zaloţení nových firem na výrobu pelet. Tato pomoc ze strany EU tak povede k nárůstu 

konkurenčních firem v této oblasti. 

Neméně důleţitým faktorem je také to, ţe kromě dotování vznikajících firem, jsou 

dotováni i odběratelé pelet (např. elektrárny, teplárny), coţ zajišťuje získání trţeb a to 

zvyšuje atraktivitu podnikání v tomto oboru. 
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 Výrobní technologie [on line] 2009. [cit. 2011-04-26]. Dostupné: 

http://www.ekover.cz/modules.php?name=Vyrobni_technologie.  

http://www.ekover.cz/modules.php?name=Vyrobni_technologie
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3.2.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Z provedeného výzkumu v několika firmách vyplývá fakt, ţe mezi firmami, které se na 

trhu nachází, nedochází k nijak velkým konkurenčním bojům. Tyto společnosti se 

naopak spíše snaţí si navzájem pomáhat v případě jakýchkoliv nesnází (např. jedna 

firma má nadbytek suroviny, proto ji prodá jiné firmě, která jí má nedostatek). 

Firmy, které se na trhu nachází, jsou si rovnocenné, jsou více či méně stejně velké a 

silné a snaţí se navzájem spolupracovat a neškodit si. Také ceny, za které prodávají 

pelety, jsou ve stejné výši. 

Mimo to v jihomoravském kraji je prozatím poměrně málo výrobců pelet rostlinného 

původu. Spíše zde existují výrobci zejména pelet dřevěných. 

 

3.2.3 Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je vysoká vzhledem k tomu ţe se jedná o velké společnosti 

vyrábějící energii (elektřina, teplo). Kromě toho dostávají tyto velké společnosti i 

dotace směřované na odběr pelet od výrobců. 

Hlavními odběrateli společnosti jsou: 

 Elektrárna Hodonín, 

 ČEZ a.s., 

 školy, 

 divadla, 

 nemocnice, 

 maloobchodní odběratelé atd. 

 

3.2.4 Smluvní síla dodavatelů 

Společnost má několik dodavatelů surovin a to zejména z těchto důvodů: 
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 jediný dodavatel by nepokryl celou potřebu suroviny k výrobě, 

 předcházení problémů s dodávkou suroviny. 

Dodavateli společnosti jsou: 

 DÚBRAVA-AGRO a.s. (od této společnosti bude pronajata téţ budova, kde 

bude výrobní linka) 

 KVATRO-STATEK spol. s r.o. 

 Horňácká farma s.r.o. 

 AGROLIP a.s. 

 AGRO Vnorovy a.s. 

 ZD Hroznová Lhota 

 ZD Blatnice 

 soukromý hospodařící zemědělci Balada Josef a Sťahel Pavel 

 soukromý vlastníci pozemků v katastru obcí Velká nad Veličkou, Javorník nad 

Veličkou, Kuţelov, Hrubá Vrbka, Louka, Lipov, Hroznová Lhota. 

 

3.2.5 Hrozba substitučních výrobků 

U pelet je bohuţel velkou nevýhodou moţnost jejích substituce.  

Substituty jsou dřevo, uhlí, balíková sláma, plyn a další. Patří sem také samotné pelety, 

které jsou vyráběny z jiných materiálů, neţ z jakých je vyrábí společnost (např. dřevní 

pelety, smíšené pelety).  

Pro ovšem hovoří nízká cena pelet. Na následujícím obrázku jsou uvedeny pro 

představu náklady na pelety a ostatní druhy paliv, které průměrně spálí jedna domácnost 

za rok. Je zde vidět ţe rostlinné pelety jsou na třetím místě v nejniţší ceně topiva. 
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Obrázek 5 – Náklady na vytápění dle druhu paliva (Zdroj: O agropeletách [on line] 2011. [cit. 2011-04-

30]. Dostupné: http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety.) 

 

3.3 Analýza 7S 

 

V předchozích částech jsme se věnovali analýze externích faktorů, proto je v této části 

provedena analýza interní. 

 

3.3.1 Strategie firmy 

Strategickým cílem firmy je zpracování přebytečné biomasy a přeměnit ji na produkt 

vyuţívaný k topení v kotlích. Jako biomasa neboli vstupní surovina, bude firmě slouţit 

zbytkový materiál z rostlinné výroby. Tuto surovinu bude firma nakupovat z okolních 

zemědělských podniků (v okruhu asi 20 km). 

Při zakládání společnosti chtějí společníci vyuţít moţnosti financování z dotací EU, kdy 

je moţné získat zpět aţ 60% vstupní investice. Konkrétně se jedná o program rozvoj 

venkova, osa – zaloţení a rozvoj mikropodniku.  

 

http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=269
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Odběr výsledného produktu je téţ podporován dotacemi. Ty jsou směřovány přímo na 

odběratele, coţ firmě zajistí odbyt a získání trţeb zejména v době, kdy bude společnost 

začínat produkovat a rozhlíţet se na trhu. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe společnost se zaměří nejdříve na prodej výrobků pro 

teplárny a elektrárny. Z dlouhodobého hlediska se však bude soustředit na prodej pro 

různé instituce (školy, nemocnice), podniky a domácnosti. 

 

3.3.2 Organizační struktura 

Ve společnosti budou dva společníci, Němeček Miroslav a Pavlinec Pavel. Kaţdý 

z nich bude vlastnit 50%-ní podíl. Němeček Miroslav bude mít na starosti ekonomickou 

oblast podniku, nákup surovin a obchod. Pod sebou nebude mít ţádné dělníky. Pavlinec 

Pavel bude zabezpečovat technický chod firmy a výrobu. Pod sebou bude mít čtyři 

zaměstnance (dělníky) a během sezóny (červen-září) i 2 brigádníky. Společně pak 

budou provádět plánování nákupu surovin a odbyt. Téţ budou společně rozhodovat o 

důleţitých krocích ve firmě. 

Na následujícím obrázku je vidět organizační struktura firmy, která je liniová a jsou zde 

vyobrazeny vzájemné vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. 

 

Obrázek 6 – Organizační struktura (Zdroj: Vlastní) 

 

Společník

Pavlinec Pavel

Dělník Dělník Dělník Dělník Brigádníci

Společník

Němeček Miroslav
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3.3.3 Informační systémy 

Společnost bude vyuţívat ke své činnosti ekonomický systém POHODA a běţné 

programy MS Office. Další potřebné informace získává prostřednictvím osobních 

schůzek s odběrateli, dodavateli a zaměstnanci. Téţ vyuţívá poradenských sluţeb 

externího finančního poradce. 

 

3.3.4 Styl řízení 

Majitelé společnosti preferují demokratický styl řízení. Dávají ostatním pracovníkům 

moţnost, aby se vyjádřili k řízení firmy. Také delegují některé ze svých pravomocí, ale 

v konečných rozhodnutích mají vţdy poslední slovo. 

Pracovníci jsou téţ informováni o budoucích záměrech a mohou se k nim vyjádřit (je 

preferována dvousměrnou komunikace).  

 

3.3.5 Spolupracovníci 

Vzhledem k jednoduché organizační struktuře společnosti řeší motivaci přímo majitelé 

firmy. S ohledem na to ţe se jedná o malou začínající firmu v místě kde je vysoká 

nezaměstnanost, dochází k vytvoření nových pracovních míst a předpokládá se 

vytvoření standardního zaměstnaneckého prostředí dle zákoníku práce. 

Co se týče dalších výhod pro zaměstnance (benefity, 20 dnů dovolené) vše bude 

nastaveno dle výsledků hospodaření firmy v prvních dvou letech. 

 

3.3.6 Schopnosti 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, Němeček Miroslav (ekonomický inţenýr), obstarává 

ekonomické potřeby firmy a zajišťuje vedení účetnictví. Ovšem z důvodů malých 

zkušeností v této oblasti bude spolupracovat s externí účetní firmou. Pavlinec Pavel 

(strojní inţenýr), má šestiletou praxi v oboru oprav strojního zařízení a vedení týmu do 

deseti lidí, bude mít na starosti technickou oblast firmy, výrobu a vedení podřízených. 
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Pracovní náplň zaměstnanců, které bude firma najímat, je obsluha výrobní linky. K této 

obsluze patří téţ zásobování linky a z tohoto důvodu musí kaţdý zaměstnanec vlastnit 

řidičské oprávnění skupiny B, C, T. Pracovat budou ve dvousměnném provozu (včetně 

sobot) ve dvoučlenných týmech. 

V budoucnu se také předpokládají školení pro zaměstnance v oblasti IT technologií, 

ekonomických dovedností a jazykových znalostí. 

 

3.3.7 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Společníci firmy se budou snaţit o vytváření přátelského prostředí firmy a zabraňování 

vzniku případných konfliktů mezi zaměstnanci. 

 

3.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

  nalezení tzv. díry na trhu 

 výroba nového začínajícího 

produktu 

  začínající společnost 

  malé zkušenosti s podnikáním 

v tomto oboru 

Příleţitosti Hrozby 

  uplatnění se v dodávání topiv pro 

niţší státní instituce (školy, obecní 

úřady) 

  rozvoj firmy v oblasti prodeje 

příslušenství 

  zrušení dotací 

  vznik speciální daně pro tuto 

oblast 

 nedostatek suroviny 

Tab. 7 – SWOT analýza (Zdroj: Vlastní) 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

V této části jsou popsány jednotlivé části podnikatelského záměru. 

 

4.1 Exekutivní souhrn 

 

Zakládající firma na výrobu pelet se bude jmenovat Horňácké pelety a její právní forma 

bude společnost s ručením omezeným. 

Podnikatelský plán vznikl za účelem představení cíle společnosti, kterým je zpracování 

přebytečné biomasy a výroba pelet vhodných ke spalování. 

Obec Kuţelov, ve které bude mít společnost své sídlo, se nachází v jihomoravském kraji 

v okrese Hodonín. Jde o malou obec s počtem obyvatel 412.  Společníci budou budovu, 

kde budou vykonávat svou podnikatelskou činnost, pronajímat od společnosti 

DÚBRAVA-AGRO a.s..  

Vlastníky společnosti jsou Pavlinec Pavel a Němeček Miroslav, kteří mají praxi 

zejména v oblasti řízení lidských zdrojů. Výše základního kapitálu je 200 000 Kč, kdy 

kaţdý ze společníků vkládá 100 000 Kč a vlastní tedy 50 %-ní podíl. 

Firma nabízí vlastní výrobky, které slouţí ke spalování jak v automatických tak i ve 

standardních kotlích. Pelety jsou vyráběny z rostlinných surovin, tzn. ze sena a slámy. 

Jejich výhřevnost je podobná jako u uhlí avšak obsah popelu, který zůstává po 

spalování je aţ o 27% niţší. Také svou nízkou cenou se pelety řadí k levným variantám 

topiva.  

Způsobem, kterým bude firma propagovat své výrobky, je přímé oslovení odběratelů 

(tepláren, elektráren, škol atd.) a výrobců automatických kotlů, kdy by tyto kotle mohly 

být prodávány společně s topivem. Kromě toho chce firma v budoucnu zaloţit 

internetové stránky. 
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Součástí tohoto podnikatelského záměru je téţ analýza vnitřního okolí podniku. Zde je 

zhodnoceno firmou neovlivnitelné okolí (sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické). Kromě toho zde jsou hodnoceni téţ dodavatelé surovin, kteří se nachází 

v okolí 20 km od výrobní linky. Důleţitou součástí analýzy jsou téţ odběratelé, mezi 

které se v začátcích podnikání řadí především teplárny a elektrárny v jihomoravském 

kraji a postupem času téţ státní instituce (školy, nemocnice), kulturní střediska (divadla, 

kina) a maloodběratelé (maloobchodníci, domácnosti). 

Velmi důleţitou částí je finanční plán, v němţ jsou podrobně propočítány jednotlivé 

náklady společnosti a její trţby. Ty jsou následně porovnány a díky tomu lze odhadnout 

budoucí vývoj firmy. Ten se jeví jako ziskový. 

 

4.2 Popis podniku 

 

Zakládaná společnost ponese jméno Horňácké pelety a bude mít právní formu 

společnost s ručením omezeným. Obec, ve které bude společnost sídlit je Kuţelov 106. 

Základní kapitál vloţený společníky bude v celkové výši 200 000 Kč. 

 

Obrázek 7 – Obec Kuţelov (Zdroj: Mapy [on line] 2011. [cit. 2011-05-16]. Dostupné: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&biw=1280&bih=584&q=pelety%20sl%C3%A1ma&ie=UTF-

8&sa=N&tab=il.)  

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&biw=1280&bih=584&q=pelety%20sl%C3%A1ma&ie=UTF-8&sa=N&tab=il
http://maps.google.cz/maps?hl=cs&biw=1280&bih=584&q=pelety%20sl%C3%A1ma&ie=UTF-8&sa=N&tab=il
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Klíčovou ţivností, jeţ bude společnost provozovat je výroba a prodej pelet z biomasy. 

Cílem společnosti je zpracování přebytečné biomasy z okruhu cca 20 km od výrobní 

linky. V začátcích fungování společnosti se bude firma zaměřovat na prodej výrobků 

teplárnám a elektrárnám. Je to zejména z důvodů, ţe tyto podniky vykupují pelety, 

neboť jsou jim na jejich nákup poskytovány dotace. Z dlouhodobého hlediska se firma 

zaměří na maloobchodní prodej. Společníci chtějí vytvořit portfolio zákazníků 

především z řad maloodběratelů a popřípadě z menších a středních podniků.  

Svým zákazníkům bude firma nabízet produkty z biomasy, kterými jsou jiţ zmíněné 

pelety. Pelety se vyuţívají ke spalování v automatických kotlích, neboť umoţňují 

snadnou manipulaci, automatické dávkování a dlouhodobou regulaci výkonu kotle. 

Jejich velkou výhodou je vysoká výhřevnost, která je hned druhá po dřevu a nízká cena. 

Pelety budou vyráběny ze sena a slámy. Surovina bude zajišťována nákupem od 

zemědělských producentů, kteří se nachází v okolí 20 km od výrobní linky. 

Vedení účetnictví bude zajišťovat jeden ze společníků (Němeček Miroslav). Avšak 

z důvodu nedostatečné praxe v této oblasti bude spolupracovat s externí účetní firmou. 

Společníci se téţ rozhodli, ţe firma bude plátcem DPH.  

Organizační struktura (viz. str. 67) je zcela odpovídající velikosti firmy. Jsou zde dva 

majitelé (společníci), kdy kaţdý z nich vlastní 50 %-ní podíl. Jeden z majitelů Miroslav 

Němeček má na starosti ekonomickou oblast podniku, nákup surovin a obchod. Druhý 

majitel Pavel Pavlinec pak zabezpečuje technický chod firmy, výrobu a je přímým 

nadřízeným zaměstnanců a brigádníků firmy.  

Miroslav Němeček, jakoţto ekonomický inţenýr, obstarává ekonomické potřeby firmy, 

a jak jiţ bylo uvedeno výše, zajišťuje vedení účetnictví. 

Pavel Pavlinec, strojní inţenýr, má šestiletou praxi v oboru oprav strojního zařízení a 

vedení týmu do deseti zaměstnanců. 

Hlavní pracovní náplní dělníků bude obsluha výrobní linky. Další podmínkou pro přijetí 

je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny B, C, T, které budou potřebovat 

k zásobování linky. Pracovat budou ve dvou členných týmech ve dvousměnném 

provozu. 
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Majitelé společnosti preferují demokratický styl řízení. Chtějí poskytnout ostatním 

pracovníkům moţnost, aby se sami vyjádřili k řízení firmy. Také upřednostňují 

delegování některých ze svých pravomocí, ale v konečných rozhodnutích chtějí mít 

vţdy poslední slovo. 

Pracovníci budou téţ informováni o budoucích záměrech a budou se moci k nim 

vyjádřit (bude upřednostňována dvousměrná komunikace).  

Vzhledem k jednoduché organizační struktuře společnosti budou řešit motivaci přímo 

majitelé firmy. S ohledem na to ţe se bude jednat o malou začínající firmu v místě kde 

je vysoká nezaměstnanost, dojde k vytvoření nových pracovních míst a předpokládá se 

vytvoření standardního zaměstnaneckého prostředí dle zákoníku práce. 

Co se týče dalších výhod pro zaměstnance (benefity, 20 dnů dovolené) vše bude 

průběţně nastaveno dle výsledků hospodaření firmy v prvních dvou letech. 

K provozování své činnosti bude firma vyuţívat výrobní halu, která je v pronájmu. 

Součástí výrobní haly budou skladovací a expediční prostory. Společnost bude 

disponovat následujícím vybavením:  

 výrobní linkou, která je řízena počítačem a 

 čelním nakladačem. 

Společníci hodlají vyuţívat ke své činnosti ekonomický systém POHODA a běţné 

programy MS Office. Další potřebné informace budou získávány prostřednictvím 

osobních schůzek s odběrateli, dodavateli a zaměstnanci. Téţ bude vyuţíváno 

poradenských sluţeb externího finančního poradce. 

Firma bude disponovat certifikací výrobků od akreditované zkušební laboratoře. O 

certifikaci normami ISO společníci uvaţují aţ výhledově. 
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4.3 Výrobní plán 

 

Před samotným zahájením výroby musí být provedeny určité úkony. Těmito úkony je 

myšleno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výrobní linky, sepsání a podepsání 

smluv o smlouvách budoucích s dodavateli surovin a k pronájmu budovy. Dalším 

důleţitým krokem bude podání ţádosti o dotace z Evropské unie. Firma bude ţádat o 

poskytnutí dotací z programu rozvoje venkova (viz. kapitola 2.5 Dotační program). 

Termín, ve kterém budou ţádosti podávány, je 18.-31.12.2011. Na základě schválení 

dotací dojde k načerpání úvěru, bude podepsána nájemní smlouva na budovu a smlouvy 

na dodávky surovin. Téţ dojde k objednání výrobní linky, dle výsledku výběrového 

řízení. Na pronajaté budově budou provedeny stavební úpravy, aby zde bylo moţné 

vestavět výrobní linku a teprve poté bude výrobní linka dodána a namontována. 

Jako své dodavatele společníci uvaţují: 

 DÚBRAVA-AGRO a.s. (od této společnosti bude pronajata téţ budova) 

 KVATRO-STATEK spol. s r.o. 

 Horňácká farma s.r.o. 

 AGROLIP a.s. 

 AGRO Vnorovy a.s. 

 ZD Hroznová Lhota 

 ZD Blatnice 

 soukromý hospodařící zemědělci Balada Josef a Sťahel Pavel 

 soukromý vlastníci pozemků v katastru obcí Velká nad Veličkou, Javorník nad 

Veličkou, Kuţelov, Hrubá Vrbka, Louka, Lipov, Hroznová Lhota. 

Samotná výroba bude zahájena k 1.6.2012 a uvaţovaná produkce bude cca 5 500 tun za 

rok. 
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Výrobní postup je následující. Surovina bude nakoupena ve formě slisované slámy nebo 

sena v balících nebo tzv. „přímo z pole“ k čemuţ se předpokládá pořízení jednoho 

traktoru s lisem. Takto nakoupená surovina bude skladována ve stozích. Odtud bude 

surovina postupně odebírána a vkládána na dopravníkový pás vedoucí do rozdruţovače. 

Zde bude surovina nařezána na řezanku o délce 8-12 mm, poté bude dopravována 

pneumatickým dopravníkem do homogenizačního sila slouţícího jako zásobník před 

samotným lisem. Ze sila je surovina dopravena šnekovým dávkovacím dopravníkem do 

lisu. Tento lis je sloţen z matrice a oběţných kol, jejichţ otáčením dochází 

k protlačování suroviny otvory matrice, tím vzniká tlak a narůstá teplota coţ má za 

následek vytvoření pevného válečku o průměru cca 8 mm a délce 2-3 násobku jeho 

průměru. Toto je výsledným produktem tzv. peletou. Z lisu peleta vypadává na 

prosévací dopravník, kde dochází k propadnutí neslisovaných částí a prachu do sběrače 

vedoucího zpět do lisu, kde jsou tyto části opět slisovány. Za prosévacím dopravníkem 

následuje chladící dopravník, kde jsou pelety ochlazeny na teplotu cca 40°C, aby 

nedocházelo ke zpětnému rozpadu nebo spékání. Odtud přepadávají do přepravního 

pytle tzv. „big bagu“. Můţe zde být téţ balička nebo další dopravník vedoucí do 

zásobníku pro nakládku nákladních vozidel. 

 

4.4 Marketingový plán 

 

Marketingový plán je proveden pomocí marketingového mixu (4P). 

 

4.4.1 Produkt 

Pelety jsou druh paliva. Na trhu jsou poměrně novým, ale rychle se rozšiřujícím 

produktem, který se řadí do kategorie biomasa. Pelety jsou vyráběny z přírodních 

materiálů (seno, sláma). Jako určité pojivo zde působí organická sloučenina, lignin, 

která se nalézá v buněčné stavbě rostlin. 
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Pelety je moţno pouţívat při spalování v automatických kotlích a to z důvodu snadné 

manipulace a automatického dávkování. Kromě automatických kotlů je moţné pelety 

vyuţívat ve standardních kotlích, kde slouţí jako doplněk uhlí.
87

  

Jejich skladování, balení a doprava je téţ oproti jiným druhům paliva (dřevo, uhlí) 

pohodlnější. Velkou výhodou je téţ niţší produkce odpadu, méně zplodin a čistý provoz 

při spalování. 

Výhřevnost pelet je obdobná jako u uhlí, tedy 12-18 MJ/kg, ale oproti uhlí je obsah 

popela pouze 3-7% (u uhlí 10-30 %).
88

 

 

Obrázek 8 – Pelety (Zdroj: Slámové pelety-ekologický zdroj energie [on line] 2010. [cit. 2011-05-12]. 

Dostupné: http://www.blatinie.cz/index.php?page=pelety.)  

 

4.4.2 Cena 

Cenu má společnost stanovenou na stejné úrovni jako konkurence. Počítá s 2,60 Kč/kg, 

s tím ţe pelety budou prodávány v big bagu nebo volně loţené. V případě prodeje v big 

bagu, kdy jedno balení má 1000 kg, si firma bude účtovat i vratnou zálohu na tento big 

bag. Tato záloha bude ve výši ceny big bagu, tzn. cca 300 Kč/ks. 

 

                                                           
87

 O agropeletách [on line] 2011. [cit. 2011-04-30]. Dostupné: 

http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety. 
88

 O agropeletách [on line] 2011. [cit. 2011-04-30]. Dostupné: 

http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety. 

http://www.blatinie.cz/index.php?page=pelety
http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety
http://www.propelety.cz/index.php?str=pelety
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4.4.3 Propagace 

Svou firmu budou společníci vnášet do podvědomí svým odběratelům jejich přímým 

oslovováním a předkládáním nabídek.  

Společníci téţ uvaţují o oslovení výrobců kotlů na biomasu a nabídce vzájemné 

spolupráce. Tato spolupráce spočívá v tom, ţe konečným zákazníkům bude společně se 

zakoupením kotlů dodáváno i topivo, tedy pelety. 

Do budoucna se téţ uvaţuje o zaloţení internetových stránek společnosti a o tištění 

propagačních letáků společnosti. 

 

4.4.4 Distribuce 

Prodej bude uskutečňován přímo ze skladu. Jak jiţ bylo uvedeno výše, pelety bude 

moţné nakládat přímo na nákladní automobily nebo do vlastních obalů, tedy nákup 

volně loţených pelet nebo budou prodávány v big bagu, kdy jeden big bag bude 

obsahovat 1000 kg pelet. 

 

4.5 Hodnocení rizik 

 

Mezi rizika, které ohroţují existenci podniku, patří následující. 

Nedostatek surovin způsobený „špatným rokem“, kdy by byla nízká úroda nebo kdy by 

bylo nepříznivé počasí a byla produkována špatná kvalita surovin. To by mělo za 

následek niţší produkci pelet a tím pádem zvýšení jejich ceny nebo jejich horší kvalitu. 

Váţným rizikem by byla téţ poruchovost výrobní linky, jeţ by byla vyrobena 

z nekvalitních, poruchových komponent a vyţadovala by neustálé opravy a tím pádem 

by vznikali velké prostoje, které by měli za následek ušlý zisk. 



78 
 

Pro začínající firmu by bylo téţ velmi nepříjemné zrušení dotací pro elektrárny na odběr 

pelet. Zrušení těchto dotací by znamenalo nezájem elektráren o odkup pelet a tím by 

došlo opět ke sníţení zisku firmy. Tento problém by firma musela řešit rychlým 

nalezením nových odběratelů. 

Téţ pohledávky odběratelů po splatnosti by mohly mít negativní vliv na schopnost 

firmy splácet úvěr. To by v nejhorším případě mohlo znamenat i zánik společnosti.  

 

4.6 Finanční plán 

 

Tato část je dominantní a velmi důleţitou. Jsou zde propočítány veškeré výdaje 

investice, běţné provozní náklady a trţby.  

 

4.6.1 Investice 

Mezi hlavní výdaj na investici patří pořízení výrobní linky. Při výpočtu výdajů na 

pořízení výrobní linky vycházíme z cenové nabídky firmy ProPelety s.r.o., která jednu 

výrobní linku nabízí za 3 000 000 Kč. 

Kromě výrobní linky bude firma potřebovat další zařízení, které je potřeba k obsluze 

linky, k manipulaci se surovinami a následně i s peletami. Do této techniky patří traktor, 

nakladač a vlečka. Přibliţné ceny, za které budou pořízeny, jsou uvedeny v tabulce. 

Firma bude nakupovat, techniku jiţ pouţívanou (z tohoto důvodu nebudou uplatněny 

odpisy). Avšak v průběhu pěti let, bude-li dosahovat zisku, by společníci chtěli pořídit, 

nový traktor a lis, který budou vyuţívat k nákupu suroviny „přímo z pole“. Jiţ teď si 

nechali vypracovat cenové nabídky od firmy NEW HOLLAND (přílohy 3, 4, 5 a 6). 

Je počítáno s tím, ţe výrobní linku, silo, techniku a rekonstrukci bude firma financovat 

z cizích zdrojů, tedy úvěrem, jehoţ část splatí ihned po přijetí dotace. 

Další majetek jako je počítač, vybavení kanceláře, telefon a software firma nakoupí 

z prostředků vloţených do podniku, tzn. ze základního kapitálu. 
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Rok 2011 2012 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Výdaje na pořízení dvou výr. linek  6 000 000 

Výdaje na montáţ a dopravu  600 000 

Silo  500 000 

Traktor  250 000 

Vlečka  200 000 

Nakladač  250 000 

Počítač  25 000 

Vybavení kanceláře  25 000 

Mobilní telefony (2 ks)  4 000 

Nehmotný majetek 

Software  12 000 

Zřizovací výdaje 20 000  

Rekonstrukce  1 400 000 

Celkem 20 000 9 266 000 

Tab. 8 - Investiční náklady (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.2 Nájemné 

Firma si bude pronajímat budovu od společnosti DÚBRAVA-AGRO a.s.. Tato 

společnost se nachází v obci Kuţelov. Jedná se o malou obec leţící v jihomoravském 

kraji. Výše nájemného je stanovena na 18 865 Kč/měsíc. V této částce je počítáno s: 

 891 m
2
 zastavěná plocha – 15 Kč/m

2
, 

 500 m
2
 zastřešená plocha – 8 Kč/m

2
, 

 500 m
2
 volná plocha (ke skladování) – 3 Kč/m

2
. 
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Protoţe však firma bude budovu rekonstruovat z vlastních zdrojů, je ujednáno, ţe výše 

nájemného bude 1000 Kč/měsíc a to po dobu 6 let. Po této době by měla být 

rekonstrukce „splacena“ a v následujících letech bude firma platit jiţ nájemné 18 865 

Kč/měsíc. 

Výše výdajů na rekonstrukci je 1 400 000 Kč. Tyto výdaje jsou tzv. způsobilé výdaje a 

lze je zahrnout do ţádosti o dotaci. 

 

4.6.3 Mzdové náklady 

Ve mzdových nákladech je počítáno s 90 Kč/hod hrubé mzdy na jednoho dělníka a 150 

Kč/hod hrubé mzdy na jednoho THP. Toto je však počáteční výše mzdy, předpokládá se 

totiţ její roční nárůst o 5%. Pro brigádníky je počítáno s 60 Kč/hod, tato částka je 

konstantní a teprve aţ v roce 2014 je počítáno s nárůstem o 5 Kč/hod. 

V roce 2011, kdy bude společnost vznikat, bude mzdu pobírat pouze jeden ze 

společníků. Ten se bude starat o veškeré záleţitosti související se vznikem společnosti. 

V roce 2012 se počítá s tím, ţe druhý společník začne mzdu pobírat aţ od šestého 

měsíce, kdy bude výrobní linka uvedena do provozu. Přepokládá se, ţe právě od tohoto 

měsíce začne ve firmě pracovat na plný úvazek. 

Pro všechny společně pak platí 8 hodinová pracovní směna a počítá se s 22 dny za 

měsíc. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Mzda-dělník (hod.) 0 90 94,50 99,23 104,19 

Počet dělníků 0 4 4 4 4 

Náklady na mzdy-

dělníci (hod.) 
0 121,5 127,58 133,96 140,66 

Počet odpracovaných 

hodin-dělníci 
0 3520 8448 8448 8448 

Celkové náklady na 

mzdy-dělníci 
0 427 680 1 077 796 1 131 694 1 188 296 

Mzda-brigádníci 0 50 50 55 55 
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Počet brigádníků 0 2 2 2 2 

Počet odpracovaných 

hodin-birgádníci 
0 1408 1408 1408 1408 

Celkové náklady na 

mzdy-brigádníci 
0 70 400 70 400 77 440 77 440 

Mzda-THP (hod.) 150 150 157,50 165,38 173,64 

Počet THP 1 2 2 2 2 

Náklady na mzdy-

THP (hod.) 
202,50 202,50 212,62 223,26 234,41 

Počet odpracovaných 

hodin-THP 
528 3168 4224 4224 4224 

Celkové náklady na 

mzdy-THP 
106 920 641 520 898 107 943 050 990 148 

Počet dnů za měsíc 0 22 22 22 22 

Délka směny 0 8 8 8 8 

Sociální pojištění 

(26%) 
39 62,40 65,52 68,80 72,24 

Zdravotní pojištění 

(9%) 
13,5 21,60 22,68 23,81 25 

Mzdové náklady 

celkem 
106 920 1 139 600 2 046 303 2 152 184 2 255 884 

Tab. 9 – Mzdové náklady (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.4 Energie 

Další součástí nákladů je výpočet ceny energie, která bude spotřebována provozem 

dvou výrobních linek. Současně je při jejím výpočtu počítáno s nárůstem ceny za KW 

kaţdý rok o 4%. 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Příkon linky KW/h 0 90 90 90 90 

Cena za KW 0 3,54 3,68 3,83 3,98 

Cena přímé energie/h 0 637,20 662,40 689,40 716,40 

Energie za rok 0 1 121 472 2 797 978 2 912 026 3 026 074 

Tab. 10 – Cena spotřebované energie (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.5 Výdaje na nákup suroviny 

Celková spotřeba slámy a sena na výrobu pelet bude cca 5 590 tun za rok (kromě 

prvního roku kdy bude spotřeba niţší). Počítáme s mnoţstvím suroviny 5% větší neţ je 

produkce, neboť při výrobě pelet vzniká právě 5%-ní odpad. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Cena za tunu slámy 0 800  800  800  800 

Mnoţství spotřeby 

suroviny v tunách 
0 2330 5590 5590 5590 

Výdaje na surovinu 0 1 864 000 4 472 000 4 472 000 4 472 000 

Tab. 11 – Náklady na spotřebu surovin (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.6 Doprava 

V následující tabulce jsou vypočteny náklady na dopravu suroviny od dodavatelů. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady na 1km dopravy 0 30 30 30 30 

Počet průměrně ujetých km 0 30 30 30 30 

Počet otoček v daném roce 0 280 560 560 560 

Náklady na dopravu 1 tuny 0 108,20 100,20 100,20 100,20 

Náklady na dopravu celkem 0 252 000 504 000 504 000 504 000 

Tab. 12 – Náklady na dopravu surovin (Zdroj: Vlastní) 
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4.6.7 Certifikace a opravy 

Na certifikaci výrobků se počítá částka 50 Kč na tunu. Tato certifikace je důleţitá 

hlavně kvůli udrţení kvality výrobků. 

Certifikaci bude zajišťovat firma ProPelety s.r.o. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady na certifikace/t 0 50 50 50 50 

Celkové náklady na 

certifikaci 
0 110 880 266 112 266 112 266 112 

Náklady na opravy/h 0 70 70 70 70 

Celkové náklady na opravy 0 123 200 295 680 295 680 295 680 

Náklady celkem 0 234 080 561792 561 792 561792 

Tab. 13 – Náklady na certifikaci a opravy (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.8 Úvěr 

Firma bude ţádat o úvěr u banky na nákup výrobní linky a techniky, na rekonstrukci 

budovy, na nákup surovin, na dopravu a na mzdy. Jako úrokovou sazbou úvěru firma 

počítá 9%. Společníci uvaţují o úvěru od bankovních ústavů Citibank nebo Komerční 

banky.  

Počítá se téţ s ročním odkladem splátek. A v případě získání dotací, moţnost splacení 

části úvěru jiţ v roce 2012. 

Firma bude splácet úvěr v měsíčních splátkách, kdy jedna splátka bude činit 171 825 

Kč. Ročně je to tedy 2 061 900 Kč. Celkově firma zaplatí na úrocích 2 032 110 Kč. 

Podrobný splátkový kalendář je uveden v příloze 7. 

 

4.6.9 Odpisy 

V odpisech je zahrnuta pořizovací cena výrobní linky a sila. Toto zařízení spadá do  
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odpisové skupiny 2. Protoţe je jiţ počítáno s dotací, je pořizovací cena zařízení sníţena 

o získanou dotaci, která je ve výši 3 400 000 Kč.  

Do odpisů není zahrnuta technika (traktor, nakladač), neboť firma bude nakupovat jiţ 

pouţívané stroje. 

Rok Počáteční cena Odpis Zůstatková cena 

2012 3 700 000 407 000 3 293 000 

2013 3 293 000 823 250 2 469 750 

2014 2 469 750 823 250 1 646 500 

2015 1 646 500 823 250 823 250 

2016 823 250 823 250 0 

Tab. 14 – Odpisy strojů a technologie (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.10 Produkce 

V následující tabulce je uveden propočet celkové produkce, počítané na výkon dvou 

výrobních linek. Je zde počítáno s výrobou 700 kg pelet za hodinu a vyuţitelností linky 

90 %. Se zbylými 10 % se počítá pro případ prostojů a poruch výrobní linky. V roce 

2012 je počítáno se 1496 hod. plného provozu výrobní linky, není zde počítána 

produkce v prvních dvou měsících provozu linky, neboť toto bude zkušební období, kdy 

se bude linky zajíţdět. Celková produkce je pak vypočtena v tunách. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce 1 linka /hod 0 0,7 0,7 0,7 0,7 

Počet pracovních dnů 22 22 22 22 22 

Počet směn 0 2 2 2 2 

Počet měsíců 12 4 12 12 12 

Hodin/směna 0 8 8 8 8 

Celkem provoz hodiny 0 1760 4224 4224 4224 

Vyuţitelnost linky 0 90% 90% 90% 90% 

Celková produkce na 2 linky 0 2 217,60 5 322,24 5 322,24 5 322,24 

Tab. 15 – Celková produkce (Zdroj: Vlastní) 
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4.6.11 Trţby 

Trţby jsou vypočítány jako součin ceny pelet za tunu a produkce v tunách za rok. 

Produkce pelet je počítána pro kaţdý rok jako konstantní (kromě prvního roku). S cenou 

pelet pak počítáme jako s rostoucí meziročně o 2%. Toto zvyšování ceny vyvolává růst 

mzdových nákladů a růst ceny energie. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Cena pelet za tunu 0 2 600 2600 2 652 2 705 

Produkce rok 0 2217,60 5 322,24 5 322,24 5 322,24 

Trţby za rok 0 5 765 760 13 837 824 14 114 580 14 396 659 

Tab. 16 – Trţby (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.12 Porovnání nákladů a výnosů 

Pro představu o zisku (ztrátě) je vhodné porovnat náklady s výnosy. Pro lepší 

přehlednost jsou všechny náklady a výnosy shrnuty do jedné tabulky a navzájem 

porovnány. Přičemţ bylo zjištěno, ţe kromě roku 2011 firma bude dosahovat zisku, 

který má rostoucí tendenci. 

I v dalších letech je pak moţno počítat s růstem zisku, neboť se hodnota trţeb se bude i 

nadále zvyšovat a v roce 2017 bude splacen celý úvěr. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady celkem 109 920 5 065 652 13 321 223 13 541 152 13 758 900 

Nájemné 0 11 000 12 000 12 000 12 000 

Internetové sluţby 0 7 500 6 000 6 000 6 000 

Telefonní hovory 3 000 18 000 24 000 24 000 24 000 

Pojištění 0 11 000 12 000 12 000 12 000 

Mzdové náklady celkem 106 920 1 139 600 2 046 303 2 152 184 2 255 884 

Energie za rok 0 1 121 472 2 797 978 2 912 026 3 026 074 

Výdaje na surovinu 0 1 864 000 4 472 000 4 472 000 4 472 000 

Náklady na dopravu  0 252 000 504 000 504 000 504 000 

Náklady na certifikaci a 0 234 080 561792 561 792 561792 
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opravy 

Splátka úvěru 0 0 2 061 900 2 061 900 2 061 900 

Odpisy 0 407 000 823 250 823 250 823 250 

Trţby celkem 0 5 765 760 13 837 824 14 114 580 14 396 659 

Výsledek hospodaření -109 920 700 108 516 601 573 428 637 759 

Tab. 17 – Výsledek hospodaření (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.13 Cash flow 

Při výpočtu cash flow vycházíme z výsledku hospodaření. Tento výsledek upravíme o 

daň z příjmů právnických osob, která je 19%. K takto upravenému výsledku 

hospodaření přičteme odpisy a získáme cash flow pro příslušný rok. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Trţby 5 765 760 13 837 824 14 114 580 14 396 659 14 684 592 

Náklady 4 658 652 12 630 994 12 816 056 13 056 824 13 267 638 

Odpisy 407 000 823 250 823 250 823 250 823 250 

Zisk před zdaněním 700 108 383 580 475 274 516 585 593 704 

Zisk po zdanění  567 087 310 670 384 972 418 434 480 900 

Cash flow 974 087 1 133 920  1 208 222 1 241 684 1 304 150 

Tab. 18 –Cash flow (Zdroj: Vlastní) 

 

4.6.14 Doba návratnosti 

V následující tabulce je vypočtena pomocí cash flow doba návratnosti investice, která je 

celkem 9 200 000 Kč. Ovšem v případě získání dotace, která činí 3 400 000 Kč, je 

hodnota investice o tuto částku sníţena. 
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Rok Cash flow Kumulované cash flow 

2012 - Investice - 5 800 000 - 5 800 000 

2012 974 087 - 4 825 913 

2013 1 133 920  - 3 691 993 

2014 1 208 222 - 2 483 771 

2015 1 241 684 - 1 242 087 

2016 1 304 150 62 063 

Tab. 19 – Doba návratnosti (Zdroj: Vlastní) 

 

Z tabulky nám vyplývá, ţe doba návratnosti je 3 roky a jedenáct měsíců. Tato investice 

je tedy přijatelná, protoţe doba její návratnosti je niţší neţ pět let, coţ je doba vázanosti 

firmy k plnění podmínek stanovených SZIFem. 
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4.7 Harmonogram realizace 

 

Činnost Zahájení Dokončení 
2011 2012 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Vypracování podnikatelského záměru 1.3.2011 31.5.2011     

Předběţná jednání s dodavateli, odběrateli 

a pronajímatelem budovy 
1.4.2011 31.7.2011 

      

Jednání s bankou o poskytnutí úvěru 1.5.2011 31.7.2011       

Zaloţení společnosti 1.8.2011 15.9.2011       

Podpis smlouvy o pronájmu 1.9.2011 15.10.2011       

Výběrové řízení na dodavatele staveb 

technologií a strojů 
1.8.2011 15.10.2011 

      

Podání ţádosti o dotaci 18.10.2011 31.10.2011       

Vyjádření o přiznání dotace 1.11.2011 31.12.2011       

Ţádost o čerpání úvěru 1.1.2012 31.1.2012       

Objednávka výrobních technologií 1.1.2012 29.2.2012       

Smlouvy s dodavateli a odběrateli 1.2.2012 31.3.2012       

Rekonstrukce budovy a příprava budovy na 

montáţ výrobní linky 
1.2.2012 30.4.2012 

      

Montáţ linky 1.5.2012 25.5.2012       

Spuštění výroby 1.6.2012       

Tab. 20 – Harmonogram (Zdroj: Vlastní)



89 
 

Závěr 

 

Úkolem diplomové práce bylo sepsání podnikatelského záměru, který slouţí jako 

podklad při zakládání společnosti, zabývající se výrobou pelet. Firma se bude nacházet 

na jiţní Moravě, konkrétně v obci Kuţelov. Tato obec byla vybrána hlavně kvůli 

dotacím, které se poskytují začínajícím podnikům, avšak jen v případě, ţe sídlo 

společnosti se bude nacházet v obci do 2000 obyvatel. Tuto podmínku obec Kuţelov se 

svými 412 obyvateli splňuje s dost podstatnou rezervou.  

Diplomová práce je rozdělena do několika dílčích části. V první z nich je vymezen 

problém, kterým se práce zabývá. Tím je popis podniku a jeho podnikatelské činnosti, 

zanalyzování okolí podniku a zhodnocení rizik ohroţující podnikání v tomto oboru. 

Součástí této první části je téţ cíl diplomové práce. Za ten je povaţováno samotné 

sepsání podnikatelského záměru.  

Druhá část je pak teoretická. Jsou zde definovány různé pojmy související 

s podnikáním, výrobou pelet a ţádáním o dotace. Tato část slouţí jako podklad pro 

vypracování hlavní praktické části, neboť tu by nebylo moţné správně vypracovat bez 

teoretických znalostí. 

Ještě před samotnou částí, v niţ je vypracován podnikatelský záměr, předchází 

analytická část. Zde byla provedena analýza jednak vnějšího, ale téţ vnitřního prostředí 

podniku. K jejich vypracování byly pouţity analýzy SLEPT, Porter a 7S. Poznatky 

získané z těchto analýz byly shrnuty do analýzy jedné, kterou je SWOT analýza. Ta je 

umístěna v závěru této části. 

V poslední praktické části, která se nazývá vlastní návrhy řešení, je pak vypracován 

samotný podnikatelský záměr. Součástí této části je podrobný popis společnosti a 

společníků, kteří ji budou zakládat. Také se zde nachází popis výroby, tedy způsob 

jakým se vyrábí pelety. Mimo to jsou zde uvedeni i dodavatelé, kteří budou dodávat 

surovinu potřebnou k výrobě. V marketingovém mixu je pak podrobně popsán samotný 

výrobek a jeho vlastnosti v porovnání s jinými substituty. Jeho součástí je téţ cena, 

způsob propagace a distribuce ke spotřebitelům. Dominantní a nejdůleţitější částí je  
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finanční plán. Zde jsou propočítány jednak náklady celé investice, tedy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, který je potřeba pro provozování výroby pořídit a 

náklady na rekonstrukci budovy a jednak náklady, které vznikají při běţném provozu 

podniku. Vypočteny jsou zde téţ trţby, které jsou následně porovnány s náklady, čímţ 

je zjištěn výsledek hospodaření. Ten vychází v prvním roce jako ztráta, ovšem 

v následujících letech se jiţ dostává do kladných čísel a lze tedy odhadovat, ţe 

provozování podnikatelské činnosti v oblasti výroby pelet je ziskové. 

Pro zhodnocení vhodnosti je však objektivnější se zaměřit na cash flow a návratnost 

investice. Z tohoto výkazu se investice jeví jako zisková a doba návratnosti činí 3 roky a 

11 měsíců. Tato doba je kratší neţ pět let coţ je doba vázanosti společnosti, plnit 

dotační podmínky stanovené SZIFem. 

Ze zjištěných údajů vyplývá celková výnosnost tohoto projektu, a proto bude 

podnikatelský záměr doporučen k realizaci. 

Účel tohoto plánu je takový, ţe bude slouţit jako poklad pro zájemce o zaloţení 

podniku na výrobu pelet. Také je nutno podotknout, ţe v případě jedná-li se o 

zemědělce, který má vlastní přístup k výrobní surovině a chtěl by rozšířit svou činnost o 

výrobu pelet, má k tomuto vhodnější prostředky, neboť nemusí vynakládat další 

prostředky na nákup suroviny. 
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Příloha 7 – Splátkový kalendář 

 

Platba Splátka Úmor Úrok Zůstatek 

1 171 824,96 Kč 109 744,55 Kč 62 080,41 Kč 8 167 643,45 Kč 

2 171 824,96 Kč 110 567,63 Kč 61 257,33 Kč 8 057 075,81 Kč 

3 171 824,96 Kč 111 396,89 Kč 60 428,07 Kč 7 945 678,92 Kč 

4 171 824,96 Kč 112 232,37 Kč 59 592,59 Kč 7 833 446,55 Kč 

5 171 824,96 Kč 113 074,11 Kč 58 750,85 Kč 7 720 372,44 Kč 

6 171 824,96 Kč 113 922,17 Kč 57 902,79 Kč 7 606 450,28 Kč 

7 171 824,96 Kč 114 776,58 Kč 57 048,38 Kč 7 491 673,69 Kč 

8 171 824,96 Kč 115 637,41 Kč 56 187,55 Kč 7 376 036,29 Kč 

9 171 824,96 Kč 116 504,69 Kč 55 320,27 Kč 7 259 531,60 Kč 

10 171 824,96 Kč 117 378,47 Kč 54 446,49 Kč 7 142 153,12 Kč 

11 171 824,96 Kč 118 258,81 Kč 53 566,15 Kč 7 023 894,31 Kč 

12 171 824,96 Kč 119 145,75 Kč 52 679,21 Kč 6 904 748,56 Kč 

1 rok 2 061 899,53 Kč 1 372 639,44 Kč 689 260,08 Kč  

13 171 824,96 Kč 120 039,35 Kč 51 785,61 Kč 6 784 709,21 Kč 

14 171 824,96 Kč 120 939,64 Kč 50 885,32 Kč 6 663 769,57 Kč 

15 171 824,96 Kč 121 846,69 Kč 49 978,27 Kč 6 541 922,88 Kč 

16 171 824,96 Kč 122 760,54 Kč 49 064,42 Kč 6 419 162,34 Kč 

17 171 824,96 Kč 123 681,24 Kč 48 143,72 Kč 6 295 481,10 Kč 

18 171 824,96 Kč 124 608,85 Kč 47 216,11 Kč 6 170 872,25 Kč 

19 171 824,96 Kč 125 543,42 Kč 46 281,54 Kč 6 045 328,83 Kč 

20 171 824,96 Kč 126 484,99 Kč 45 339,97 Kč 5 918 843,84 Kč 

21 171 824,96 Kč 127 433,63 Kč 44 391,33 Kč 5 791 410,20 Kč 

22 171 824,96 Kč 128 389,38 Kč 43 435,58 Kč 5 663 020,82 Kč 

23 171 824,96 Kč 129 352,30 Kč 42 472,66 Kč 5 533 668,52 Kč 

24 171 824,96 Kč 130 322,45 Kč 41 502,51 Kč 5 403 346,07 Kč 

2 rok 2 061 899,53 Kč 1 501 402,49 Kč 560 497,04 Kč  

25 171 824,96 Kč 131 299,86 Kč 40 525,10 Kč 5 272 046,20 Kč 

26 171 824,96 Kč 132 284,61 Kč 39 540,35 Kč 5 139 761,59 Kč 

27 171 824,96 Kč 133 276,75 Kč 38 548,21 Kč 5 006 484,84 Kč 

28 171 824,96 Kč 134 276,32 Kč 37 548,64 Kč 4 872 208,52 Kč 

29 171 824,96 Kč 135 283,40 Kč 36 541,56 Kč 4 736 925,12 Kč 

30 171 824,96 Kč 136 298,02 Kč 35 526,94 Kč 4 600 627,10 Kč 

31 171 824,96 Kč 137 320,26 Kč 34 504,70 Kč 4 463 306,84 Kč 

32 171 824,96 Kč 138 350,16 Kč 33 474,80 Kč 4 324 956,68 Kč 

33 171 824,96 Kč 139 387,79 Kč 32 437,18 Kč 4 185 568,90 Kč 

34 171 824,96 Kč 140 433,19 Kč 31 391,77 Kč 4 045 135,70 Kč 

35 171 824,96 Kč 141 486,44 Kč 30 338,52 Kč 3 903 649,26 Kč 

36 171 824,96 Kč 142 547,59 Kč 29 277,37 Kč 3 761 101,67 Kč 

3 rok 2 061 899,53 Kč 1 642 244,40 Kč 419 655,13 Kč  



 

 
 

37 171 824,96 Kč 143 616,70 Kč 28 208,26 Kč 3 617 484,97 Kč 

38 171 824,96 Kč 144 693,82 Kč 27 131,14 Kč 3 472 791,15 Kč 

39 171 824,96 Kč 145 779,03 Kč 26 045,93 Kč 3 327 012,12 Kč 

40 171 824,96 Kč 146 872,37 Kč 24 952,59 Kč 3 180 139,75 Kč 

41 171 824,96 Kč 147 973,91 Kč 23 851,05 Kč 3 032 165,84 Kč 

42 171 824,96 Kč 149 083,72 Kč 22 741,24 Kč 2 883 082,12 Kč 

43 171 824,96 Kč 150 201,84 Kč 21 623,12 Kč 2 732 880,28 Kč 

44 171 824,96 Kč 151 328,36 Kč 20 496,60 Kč 2 581 551,92 Kč 

45 171 824,96 Kč 152 463,32 Kč 19 361,64 Kč 2 429 088,60 Kč 

46 171 824,96 Kč 153 606,80 Kč 18 218,16 Kč 2 275 481,80 Kč 

47 171 824,96 Kč 154 758,85 Kč 17 066,11 Kč 2 120 722,96 Kč 

48 171 824,96 Kč 155 919,54 Kč 15 905,42 Kč 1 964 803,42 Kč 

4 rok 2 061 899,53 Kč 1 796 298,25 Kč 265 601,27 Kč  

49 171 824,96 Kč 157 088,93 Kč 14 736,03 Kč 1 807 714,48 Kč 

50 171 824,96 Kč 158 267,10 Kč 13 557,86 Kč 1 649 447,38 Kč 

51 171 824,96 Kč 159 454,11 Kč 12 370,86 Kč 1 489 993,28 Kč 

52 171 824,96 Kč 160 650,01 Kč 11 174,95 Kč 1 329 343,27 Kč 

53 171 824,96 Kč 161 854,89 Kč 9 970,07 Kč 1 167 488,38 Kč 

54 171 824,96 Kč 163 068,80 Kč 8 756,16 Kč 1 004 419,58 Kč 

55 171 824,96 Kč 164 291,81 Kč 7 533,15 Kč 840 127,77 Kč 

56 171 824,96 Kč 165 524,00 Kč 6 300,96 Kč 674 603,77 Kč 

57 171 824,96 Kč 166 765,43 Kč 5 059,53 Kč 507 838,33 Kč 

58 171 824,96 Kč 168 016,17 Kč 3 808,79 Kč 339 822,16 Kč 

59 171 824,96 Kč 169 276,29 Kč 2 548,67 Kč 170 545,87 Kč 

60 171 824,96 Kč 170 545,87 Kč 1 279,09 Kč 0,00 Kč 

5 rok 2 061 899,53 Kč 1 964 803,42 Kč 224 880,68 Kč  

Celkem 10 309 497,63Kč 8 277 388,00 Kč -2 032 109,63 Kč  

 

Úroková sazba: 9% 

Doba splácení: 5 let 

Doba odkladu: 1 rok 

 

 


