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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy.  

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke zpracování analytické  

a návrhové části. V analytické části je provedena analýza vnitřního a vnějšího okolí,  

na jejíž základě vyplyne návrh na rozvoj. V závěru práce jsou navržena opatření, která 

mohou být do společnosti implementována. 

 

 

Abstract 

The main aim of my master´s thesis is suggesting developement of a small company based 

on a critical analysis. In the theoretical part of the thesis is explained the basic concepts 

which will be used in analytical and conclusion part. In analytical part of the thesis there 

is performed analysis of internal and external environment. On the basic of analytical 

part, will be detected the proposal for development. In the conclusing part the changes 

are proposed for introduction into the company. 
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ÚVOD 

V současné době se vlastníci podniků a manažeři zaměřují především na témata,  

jak si udržet konkurenceschopnost nebo přežít ve stále náročnějším konkurenčním 

prostředí, kde hraje důležitou roli kvalita, cena výrobků, a především požadavky 

zákazníků, které jsou pro podniky na prvním místě. Jak tedy neustále uspokojovat měnící 

se požadavky spotřebitelů? Jednou z možností jsou inovace nejen jako klíč k vývoji 

nových produktů nebo zlepšení již existujících výrobků, ale i k uspokojení zákazníků, 

rozvoji společnosti a udržení konkurenceschopnosti. 

 

Společnost Clia, s.r.o. zabývající se textilní výrobou má v současné době problém 

s udržením konkurenceschopnosti z důvodu zastaralého strojního zařízení, které bylo 

vyrobeno v letech 1984 a 1993. Chce-li si společnost udržet pozici na trhu a splňovat 

přání zákazníků, měla by zvážit výměnu zastaralého technického zařízení. Novou 

technologií společnost uspokojí poptávku zákazníků, kterou doposud uspokojit nemohla. 

Odběratelé tedy nebudou nuceni nakupovat v jiných zemích světa.  

 

Nákup nového strojního parku bude mít přínos ve zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti, získání nových zákazníků a uspokojení nových požadavků u stávajících 

zákazníků díky možnosti zavedení inovačních prvků a výrobě nových produktů. 
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1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE, POUŽITÁ METODOLOGIE 

 

Diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat na společnost Clia, s.r.o., která  

je zaměřena na textilní výrobu. Cílem mé práce je, na základě teoretických poznatků 

získaných z nastudované literatury a z provedené kritické analýzy, navrhnout opatření  

pro rozvoj podniku. 

 

Na základě poznatků získaných z teoretické části budou provedeny analýzy vnějšího  

a vnitřního prostředí. Konkrétně tedy PEST analýza, Porterova analýza, model 7S  

a analýza marketingového mixu 4P. Zjištěné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

z těchto analýz budou shrnuty ve SWOT analýze, ze které vyplyne návrh pro rozvoj 

podniku, který bude rozpracován v návrhové části diplomové práce. 

 

V diplomové práci byly použity sběry sekundárních dat, které sloužily jako podklad  

ke zpracování analytické a návrhové části. Jednalo se především o úřední dokumenty, 

archivní data a elektronické zdroje. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP 

V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy související s rozvojem 

podniku. Nasbírané znalosti z této části jsou následně využity při analýze společnosti,  

a také při zpracování návrhů pro rozvoj malého podniku. 

 

2.1  Základní pojmy 

V této podkapitole jsou vysvětleny základní pojmy jako je podnikání, podnikatel, podnik 

okolí podniku a podpora malého a středního podnikání.  

2.1.1 Podnikání 

Podnikání je činnost, jehož smyslem je vytvoření „něčeho navíc“ neboli nové hodnoty na 

jejíž dosažení je potřeba vynaložit úsilí a čas, které doprovází finanční, společenská  

a psychologická rizika (základy podnikání). Za podstoupení rizik, vynaloženého úsilí  

a času získává podnikatel odměnu v podobě peněžní nebo nepeněžní formy. K obecným 

rysům podnikání patří: 

• cílevědomá činnost, 

• kreativní a iniciativní přístupy, 

• transformace procesů (organizování a řízení procesů), 

• přidaná hodnota, praktický přínos či užitek, 

• převzetí rizika neúspěchu a jeho zakalkulování, 

• opakování a cyklický proces. (Veber a spol., 2012) 

 

S ohledem na důležitost podnikání může být překvapující, že neexistuje žádný konsensus, 

jak by přesně mělo být definováno podnikání. Někdy se pojem podnikání používá  

pro označení každého soukromého podnikání bez ohledu na jeho velikost a aktivitu.  

Ve většině případů, kdy se žádají akademici a manažeři o definování podnikání, bývá 

nejčastější odpovědí vznik a růst nových podniků a inovací. (Henrekson a spol., 2014) 

2.1.2 Podnikatel 

Neexistuje jednotné pojetí pro charakteristiku podnikatele. Lze však podnikatele 

charakterizovat jako „osoby, které profitují na základě iniciativy a riskování“ nebo jako 
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„osoby, které využívají iniciativy k uchopení tržních příležitostí za účelem dosažení 

zisku“. (Staňková, 2007, str. 1) 

 

Zlepšování podnikatelských schopností však není pouze ve zlepšování dovedností  

a ve vzdělávání, ale je nutné se také zaměřit na inovační schopnosti podnikatele. Inovace 

jsou velice důležité pro další růst podniku. Inovační politika by měla být proto v centru 

pozornosti každého podniku. (Naudé, 2013) 

 

2.1.3 Definice drobného, malého a středního podnikatele podle směrnic EU 

Drobný podnik 

• podnikatel zaměstnává méně než 10 pracovníků 

• obrat společnosti nepřesahuje korunový ekvivalent 2 miliony EUR 

Malý podnik 

• podnikatel zaměstnává méně než 50 pracovníků 

• obrat společnosti nepřesahuje korunový ekvivalent 10 miliónů EUR 

Střední podnik 

• podnikatel zaměstnává méně než 250 pracovníků 

• obrat společnosti nepřesahuje korunový ekvivalent 50 miliónů EUR (Staňková, 

2007) 

2.1.4 Podnik 

Podnik je jakýkoliv subjekt, který se snaží získávat zdroje (vstupy), které jsou zpravidla 

vzácné a tyto zdroje přeměňovat na statky (výstupy). Základním cílem podniku je přežít. 

Specifickými znaky podniku je princip soukromého vlastnictví – vlastník podniku  

má právo přímo nebo nepřímo se podílet na řízení podniku, dále princip  

autonomie – nezávislost a svoboda podnikatelské činnosti (řízena tržními vztahy,  

bez zásahu státu) a princip ziskovosti – dosahování zisku a snaha o maximalizaci zisku. 

(Veber a spol., 2012) 
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Hlavní výhody malých a středních podniků: 

• flexibilita, tedy schopnost společnosti se rychle adaptovat na požadavky a výkyvy, 

které jsou na trhu 

• jednoduchá organizační struktura a osobnější vztah k pracovníkům 

• blízké vztahy se zákazníky 

• méně rozsáhlá administrativní činnost (případně ji zabezpečuje outsorcingová 

společnost) 

• menší náklady na provozní činnost (energie, suroviny apod.) (Srpová a spol., 

2010) 

2.1.5 Význam malých a středních podniků 

„Potřebujeme více malých a středních firem, protože právě ty jsou skutečným zdrojem 

růstu a vytváření nových pracovních míst.“ (Srpová a spol., 2010, str. 37) Malé podniky 

jsou nejčastěji nejvíce inovativními společnostmi a jsou velice důležité pro dobře 

fungující ekonomiku. Z většiny malých podniků nevyrostou podniky velké, proto  

je někteří mohou raději popisovat jako permanentně malé podniky než jako rodící  

se podnikatelské společnosti. (Henrekson a spol., 2014) 

Společenské přínosy  

Mezi společenské přínosy malých a středních podniků patří garance svobody a stabilizace 

podniku a reprezentace místního kapitálu. 

 

Garance svobody a stabilizace podniku 

Malé a střední podniky garantují ty nejběžnější svobody (poskytují šanci k samostatné 

realizaci jednotlivců v produktivním procesu a šanci k svobodnému uplatnění občanů). 

Tyto podniky na sebe nemohou strhnout moc, a proto nemohou získat monopolní 

postavení. Jednotlivci se učí v těchto podnicích přežít a také se učí zodpovědnosti, 

protože pokud nastane jakýkoliv omyl, znamená pro ně pád a vlastní ztrátu. Důsledky 

neúspěchu nese malý nebo střední podnik osobně. 

 

Malé a střední podniky stabilizují společnost, protože jakákoliv politická nejistota  

či radikální proudy jsou pro ně zdrojem rizik. (Veber a spol. 2012) 
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Reprezentace místního kapitálu 

Malé a střední podniky nebývají vlastněny zahraničními subjekty, proto reprezentují 

místní kapitál. Efekty z podnikání malých a středních podniků zůstávají v daném státě  

či regionu. Pokud je potřeba rychle ekonomiky oživit region, obvyklá cesta vede  

přes podporu rozvoje podniků tohoto typu (malé a střední) v dané oblasti. Malé a střední 

podniky jsou těsněji svázány s daným regionem, podnikatel v daném regionu obvykle 

bydlí a poskytuje v tomto regionu ekonomické přínosy a zaměstnanost, a také se stává 

sponzorem různých charitativních akcí. Okolí podnikatele zná, a proto jsou jejich činy 

pod veřejnou kontrolou. (Veber a spol. 2012) 

Ekonomické přínosy 

Mezi ekonomické přínosy malých a středních podniků patří flexibilita, protipól 

monopolům a nedílná součást ekonomiky. 

 

Flexibilita 

Malé a střední podniky jsou charakteristické jejich flexibilitou (pohotové přizpůsobování 

se měnícím se skutečnostem). Tyto podniky mohou dosahovat konkurenčních cen i pokud 

vyrábí v malých sériích, mohou mnohem citlivěji reagovat na změny ekonomických 

podmínek a na potřeby trhu, a také jejich kapitálová náročnost na pracovní místo  

je obvykle nižší. (Veber a spol. 2012) 

 

Protipól monopolům 

Malé a střední podniky působí proti posilování monopolních tendencí. Snaží se hledat 

nejvýhodnější uplatnění na místním trhu tím, že vyhovují individuálním přáním. Tyto 

podniky jsou nositeli nespočetných adaptací na proměnlivé potřeby spotřebitelů  

a drobných inovací. (Veber a spol. 2012) 

 

Nedílná součást ekonomiky 

Sektor malých a středních podniků se podílí na tvorbě HDP, na výkonech, na přidané 

hodnotě, na vývozu, na dovozu, a také zabezpečuje zaměstnanost. Tento sektor  

je nositelem zaměstnanosti, protože absorbuje pracovní síly, které jsou uvolněné velkými 

podniky.  (Veber a spol. 2012) 
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2.1.6 Hlavní důvody zániku malých a středních podniků 

Mezi hlavní důvody zániku malých a středních podniků patří: 

• podkapitalizace – podcenění množství majetku, které je důležité pro chod 

podniku, ale také pro získání dobré pozice na trhu a pro vytvoření podmínek,  

které jsou důležité pro rozvoj podniku, 

• špatný peněžní tok – získané peníze musí krýt výdaje., podniky velice často 

krachují kvůli špatné platební morálce odběratelů, 

• nedostatečné plánování – sestavení nerealistického podnikatelského plánu, 

• chybějící konkurenční výhoda –  je nutné odlišit se od konkurence, mnoho malých 

podniků nabízí to stejné, co ostatní podniky, 

• Nedostatečný marketing – správně vypracovaná marketingová strategie nám 

určuje, kdo bude naším zákazníkem a proč, 

• snaha vědět o všem a dělat všechno sám – na specializované práce je nejlepší najít 

odborníka, který je vzdělaný a zkušený v oboru, 

• nekontrolovaný růst – kontrolovat podnikatelský plán se skutečným vývojem 

podniku, protože příliš rychlý růst s sebou může přinést spoustu problémů (např. 

nedostatek hotovosti, nestačí se krýt poptávka a jiné). (Srpová a spol., 2010) 

2.1.7 Okolí podniku 

Vše, co je mimo organizaci (podnik). Každý podnik má vztahy k okolí, ve kterém působí. 

Okolí podniku lze rozdělit na vnější a vnitřní.  Vnitřní působí uvnitř podniku a vnější 

zahrnuje mikrookolí (faktory, na které může mít podnik určitý vliv) a makrookolí 

(faktory, které podnik nemůže ovlivňovat, i když mohou mít rozhodující vliv na podnik). 

Ve značné míře jsou výsledky podniku ovlivněny vnějšími faktory, tedy příležitostmi  

a hrozbami. Znalost okolí podniku je velice důležitá pro adaptaci s okolím, pochopení 

vztahu s okolím a využití možností pro jeho ovlivňování. (Dvořák a spol., 2012) 
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Vnitřní okolí podniku – představuje souhrn sil, které uvnitř podniku působí a které mají 

specifické dopady na podnikové řízení. Okolí podniku představují vstupy a výstupy 

podniku. 

 

Vnější okolí podniku – zahrnuje několik faktorů (odvětví, umístění v prostoru, národní 

okolí a globalizace). 

• Odvětví – podniky, které dělají totéž. Podnik je schopen tento faktor do značné 

míry ovlivňovat.  

• Umístění v prostoru – je nutné posuzovat lokalizační faktory (budou jiné  

u výrobních podniků a jiné u podniků, které poskytují služby). 

• Národní okolí – ovlivňuje charakter vlády a její stabilita, sociálně-ekonomický 

systém, právní prostředí, charakter společnosti a produktů, ekonomická situace  

a používané technologie podniku. 

• Globalizace – působí na všechny země světové ekonomiky, i na tento faktor musí 

podniky přihlížet. (Dvořák a spol., 2012) 

Obrázek 1 Vnitřní okolí (Zdroj: Dvořák a spol., 2012, str. 4) 
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2.2 Podpora malého a středního podnikání 

Statistiky upozorňují na skutečnost, že mnoho podnikatelů končí neúspěšně a jejich 

zkrachování je doprovázeno značnými finančními ztrátami. Pro začínající i zkušené 

podnikatele není na škodu se zajímat o možnosti, které nabízejí různé instituce 

podnikatelům (finanční injekce ze strukturálních fondů EU nebo ze státních prostředků). 

(Veber a spol., 2012) 

 

Pomoc podnikatelům lze rozdělit do několika skupin: 

• návratné finanční výpomoci, 

• dotace, 

• finanční příspěvky, 

• záruky, 

• úvěry se sníženou úrokovou sazbou. (Veber a spol., 2005) 

 

Obrázek 2 Pohled na okolí podniku (Zdroj: Dvořák a spol., 2012. str. 7) 
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Z hlediska původy podpory podnikatelům, lze subjekty rozdělit do čtyř skupin: 

• vládní instituce, které poskytují podpory z veřejných prostředků, 

• vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory, 

• nevládní organizace (neziskové organizace), 

• komerční subjekty, které nabízí podpory pro malé a střední podniky. 

(Veber a spol., 2012) 

2.2.1 Podpory podnikání z veřejných prostředků 

Principiálně jsou podpory zakázány, kromě těch, co mají celoplošný charakter, protože 

by jinak vytvářely nerovné soutěžní podmínky na trhu. Nařízení Evropské komise 

stanovuje výjimku, která připouští podpory, a to ve prospěch: 

• malých a středních podniků, 

• výzkumu, vývoje, inovací, 

• ochrany životního prostředí. 

• vzdělávání a zaměstnanosti. 

• zaostalých krajů. (Veber a spol., 2012) 

 

V posledních letech se prudce zvyšuje dynamika mezinárodního obchodu, ale i investiční 

aktivita společností a transfer technologií do zahraničí. Výrobky jsou v dnešní době často 

sestavovány postupně v různých částech světa. Tato nová organizace výroby přetváří 

obchodní vztahy mezi zeměmi, zvyšuje otevřenost národních ekonomik a také zvyšuje 

celosvětovou konkurenci, protože je podporován růst v transformujících a rozvojových 

ekonomikách. Globalizace ovlivnila mezinárodní podnikatelské strategie a změnila 

charakter světové ekonomiky. (Machková a spol., 2014) 

2.2.2 Podpory z evropských fondů – Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

Podpory jsou realizovány pomocí operačních programů, administrátory těchto programů 

je řada resortních ministerstev.  Operační program Podnikání a inovace je určen 

k podpoře podnikatelských aktivit, které mají posilovat konkurenceschopnost státní 

(české) ekonomiky, zejména průmyslu. Tento program sleduje podporu podnikání  

ve čtyřech osách: 
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• osa 1 – výzkum a vývoj, 

• osa 2 – podpora malých a středních společností, 

• osa 3 – efektivnější hospodaření s energiemi, 

• osa 4 – rozvoj komunikačních a informačních technologií. 

 

Pro podporu inovací je určena první a druhá osa. Inovace je pro podporu podniků, které 

uvádějí inovované výrobky na trh anebo zavádějí inovovaný proces. Cílem programu 

inovace je podpora při pořízení nových výrobních technologií, nehmotného majetku  

a investování do nemovitostí. Podpora je určena na nákup software, hardware, nových 

výrobních zařízení, pořízení nemovitostí a jiné.  (Veber a spol., 2016) 

 

Získávání prostředků z programu Podnikání a inovace lze pomocí projektových žádostí.  

Žádost má předepsanou podobu a podání žádosti zahrnuje několik fází. Nejdříve 

podnikatel zpracuje registrační žádost v elektronické podobě v systému eAccount. Žádost 

je posuzována společnosti CzechInvest. Pokud je tato předběžná žádost společností 

schválena, vypracuje podnikatel plnou žádost. Ta je posuzována z hlediska formálního 

(pokud jsou zjištěny nedostatky, podnikatel je doplní), následně se žádost hodnotí podle 

kritérií, které jsou definovány v rámci programů. Kritéria zohledňují, jak projekt přispěje 

k naplnění evropských cílů v oblasti sociální a hospodářské soudržnosti. Úspěšný žadatel 

(podnikatel) je seznámen s podmínkami, které musí být dodrženy. (Ochrana a spol., 2010) 

 

2.3 Druhy analýz 

V této části diplomové práce jsou popsány analýzy vnějšího okolí (PEST analýza, 

Porterova analýza) a vnitřního okolí (model 7S a analýza marketingového mixu). 

2.3.1 Analýza okolí 

Orientuje se na faktory, které působí v okolí podniku a jež ovlivňují a v budoucnu budou 

pravděpodobně ovlivňovat strategické postavení podniku. Analýza okolí se zaměřuje  

na složky, které ovlivňují jednotlivé složky mikrookolí a makrookolí a na jejích vzájemné 

souvislosti a vazby. Cokoliv a kdekoliv se na světě stane, se promítá velice rychle  

do výsledků jakéhokoliv podniku. Proto je nutné, aby analýza okolí měla široký rozsah  

a aby na analýzu současného a minulého stavu navazovala analýza budoucího vývoje. 
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Analýza okolí a budoucího vývoje je důležitá pro určení strategických cílů podniku  

i pro tvorbu strategie podniku. Základem této analýzy je vymezení okolí a identifikace 

základních faktorů podniku, jeho vazeb a souvislostí mezi nimi. 

 

Okolí podniku ovlivňují státní orgány, finanční instituce, zákazníci, legislativa, 

dodavatelé, konkurence a lidé. Okolí podniku představuje jak příležitosti, tak i omezení 

a rizika, a proto je nutné analyzovat, co nám okolí umožňuje. (Koráb a spol., 2007; 

Sedláčková a spol., 2006) 

2.3.2 PEST analýza 

Je analýza makrookolí a jejím cílem je identifikovat všechny reálné a podstatné 

příležitosti a hrozby, které vyplívají z různých aspektů světa a obklopují společnost. PEST 

analýza se dělí na 4 oblasti: 

• politické a legislativní, 

• ekonomické, 

• sociální a kulturní, 

• technologické. (Sedláčková a spol., 2006) 

 

Samozřejmě nejde o popisování všech faktorů, ale pouze o vytipování těch podstatných 

a následné posouzení jejich dopadů na společnost. (Koráb a spol., 2007) 

Politické a legislativní faktory 

Tyto faktory představují pro podniky příležitosti, ale i ohrožení. Jako příklad můžeme 

uvést zahraniční a národní politickou stabilitu či členství zemí v EU. Politická omezení, 

jako jsou daňové zákony, regulace importu a exportu, protimonopolní zákony, ochrana 

životního prostředí a jiné, se dotýkají všech podniků. Existence zákonů, norem a vyhlášek 

upravuje podnikání, vymezuje prostor podnikání a ovlivňuje rozhodování o budoucnosti 

podniku. (Sedláčková a spol., 2006) 

Ekonomické faktory 

Podnik se při svém rozhodování ohlíží na vývoj makroekonomických trendů. 

Bezprostřední vliv na cíle podniku má míra ekonomického růstu, inflace, úroková míra, 

daňová politika a směnný kurz. Ekonomický růst zvyšuje příležitosti na trhu, ale i hrozby. 
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Úroková míra ovlivňuje celkovou výnosnost podniku, určuje cenu kapitálu a výrazně 

ovlivňuje investiční aktivitu podniku. Vysoká míra inflace může také ovlivňovat 

investiční aktivitu podniku, a to negativní způsobem. Devizový kurz ovlivňuje zejména 

konkurenceschopnost podniku v zahraničí. (Sedláčková a spol., 2006) 

 

Promítnutím vlivů těchto faktorů na podnik, zachycení odhadu a předvídání vývojových 

tendencí je součástí tvorby strategie a dominantním úkolem podniku. Propočty vlivů 

těchto faktorů na podnik se zabývá finanční analýza. (Sedláčková a spol., 2006) 

Sociální a demografické faktory 

Odrážejí postoj s životem obyvatelstva a jeho strukturou. Rostoucí zájem o kvalitu 

osobního života nutí podniky stále častěji nabízet pracovníkům delší dovolenou, pružnou 

pracovní dobu apod. namísto navýšení platu. Také zvyšující zájem o životní prostředí  

se stává pro podniky stále důležitější oblastí, která ovlivňuje jejich rozhodování. Změny 

v demografické struktuře vytváří prostory pro výrobce (např. výroba kosmetiky pro mladé 

a pro seniorské obyvatelstvo). Poznáním těchto faktorů vede k získání předstihu před 

ostatními podniky v boji o zákazníka. (Sedláčková a spol., 2006) 

Technologické faktory 

K tomu, aby byl podnik inovativní a vyhnul se zaostalosti, musí být informován  

o technologických a technických změnách, které probíhají v okolí. Předvídat vývoje může 

být úspěšným klíčem pro podnik. (Sedláčková a spol., 2006) 
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Jednotlivé faktory se budou měnit v čase a bude se měnit i váha jejich dopadu na podnik. 

Doporučuje se tedy průběžně sledovat a vyhodnocovat tyto faktory. (Sedláčková a spol., 

2006) 

2.3.3 Porterova analýza (analýza odvětví) 

Porterova analýza slouží ke zmapování konkurenční pozice společnosti v odvětví  

a vychází z předpokladu, že konkurenční pozice společnosti, která působí v určitém 

odvětví je určována především působením pěti faktorů. Jedná se o tyto faktory: 

• vyjednávací síla zákazníka/ů – zákazníci vyžadují kvalitnější výrobky, vyvolávají 

mezi konkurenty napětí a tlačí na snižovaní cen.  

• vyjednávací síla dodavatele/ů – mohou podniky ovlivňovat v podobě cen  

a objemu dodávek. Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká, pokud neexistují 

substituty, jsou organizovaní, koncentrovaní, dodávky jsou pro nás hodně důležité 

anebo je pro podnik změna dodavatele náročná či nemožná. 

• hrozba vstupů nových konkurentů na trh – pokud jsou vstupní a výstupní bariéry 

nízké, společnosti mohou snadno vstoupit do odvětví, i z něj vystoupit. Rentabilita 

je zpravidla nízká. 

Obrázek 3 Přehled faktorů makrookolí (Zdroj: Sedláčková, 2006, str. 19) 
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• hrozba substitutů – výrobky, které nahrazují výrobky jiných podniků, omezují  

tak ceny a zisky jiných podniků. Musí se tedy sledovat vývojové trendy cen 

nahraditelných (substitučních) výrobků. 

• rivalita společností, které působí na daném trhu – pokud je na trhu větší počet 

silných či agresivních konkurentů, tak je atraktivita trhu nižší nebo pokud dochází 

k poklesu tempa růstu prodeje. Potom podniky nemohou využít výrobní kapacity, 

jsou vysoké fixní náklady a výstupní bariéry jsou vysoké, to povede k cenovým 

válkám mezi konkurenty.  (Kozel, 2006) 

 

Obrázek 4 Porterův model (Zdroj: Kozel, 2006, str. 30) 

 

Mezi těmito silami existují vazby, pokud se změní jedna z těchto pěti sil, můžou se změnit 

i ostatní. Důsledným sledováním konkurence a následnou reakcí na zjištěné údaje mohou 

podniky získat jistou výhodu (relativní). Tato výhoda se stává konkurenční výhodou, 

pokud je oblast výhody (relativní) smysluplná pro cílové zákazníky a je po určitou dobu 

udržitelná a nelze ji lehce napodobit konkurencí. Konkurenční výhody můžeme rozdělit 

do následujících kategorií: 

• nákladové výhody – podnik má nižší náklady než jeho konkurence, což mu 

umožňuje snižovat cenu výrobků oproti konkurence, 

• diferenciační výhody – odlišnost od konkurence přináší zákazníkovi vyšší 

uspokojení než u konkurence, 
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• marketingové výhody – pomocí marketingu podnik na rozdíl od konkurence 

dominuje v oblastech prodeje, distribuci, povědomí o značce a jiné. (Kozel, 2006) 

 

Cílem této strategie je nalézt takové postavení v odvětví, kdy bude moct podnik nejlépe 

čelit konkurenčním silám anebo bude schopen jejich působení obrátit ve svůj prospěch. 

(Kozel, 2006) 

2.3.4 Model 7S 

Slouží k zajišťování efektivity organizací a je známý pod zkratkou 7S, která zahrnuje 

strategii, strukturu, systémy, styl, zaměstnance, schopnosti a sdílené cíle. Těchto sedm 

proměnných, schopnosti organizace, přítomné a očekávané silné stránky se musí brát 

v potaz při jakýmkoliv přístupu k organizování. Proměnné jsou ve vzájemném vztahu. 

Smyslem modelu je zajistit provázaný a rovnovážný vztah mezi všemi součástmi. Pouze 

při vzájemné rovnováze sedmi proměnných bude podnik efektivní. (Cejthamr a spol., 

2010) 

 

 

Obrázek 5 Model 7S podle McKinsey (Zdroj: Smejkal a spol., 2013, str. 40) 
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Strategie podniku 

Strategie podniku vyjadřuje, jak společnost dosahuje svých vizí a reaguje na příležitosti 

a hrozby. Strategie má obvykle formu pokynů, které mají být ve společnosti dodržovány 

a popisů aktivit pro dosažení určitých cílů. Jedním ze základních cílů může být například 

dosažení konkurenční výhody. Schválení a prosazení strategie podniku je spojeno 

s prováděním zásadních změn. V podnicích existuje hierarchická soustava strategií.  

Tyto strategie na sebe navzájem navazují. (Mallya, 2007; Smejkal a spol., 2013)  

Organizační struktura 

Jejím základním posláním je rozdělení pravomocí, úkolů a kompetencí mezi zaměstnance 

podniku. Mezi základní typy organizační struktury patří: 

• liniová struktura: přímé vztahy nadřízenosti a podřízenosti, jeden vedoucí 

• funkcionální struktura: podnik rozdělen na několik oblastí, jeden vedoucí 

nahrazen specializovanými vedoucími, každý z nich spadá pod určitou svou 

oblast, jasná definice odpovědnosti 

• liniově-štábní struktura: spojuje přednosti předchozích struktur, z liniové 

struktury potřebu jednotného vedení a z funkcionální struktury potřebu 

specializace a odbornost řízení 

• divizová struktura: vznikla vytvořením samostatných divizí, divize jsou rozděleny 

například podle druhu výroby či služby nebo podle typu zákazníka, každá divize 

má vlastní provozní, finanční, obchodní a případně i technický úsek 

• maticová organizační struktura: především ve výrobní oblasti, spojuje prvky 

funkcionální a divizové struktury, umožňuje v co nejkratším čase dosáhnout 

nejlepších výsledků při řešení problému (obvykle časově a věcně omezeného) 

(Smejkal a spol., 2013) 

Systémy 

Systémy jsou formální a neformální procedury. Tyto procedury slouží k řízení 

každodenních aktivit společnosti. Zahrnují se sem manažerské informační systémy, 

kontrolní systémy, inovační systémy, komunikační systémy, systémy alokace zdrojů 

apod. Systémy vyžadují schopnosti v organizačních procesech, metodách, kontrolách  

a informačních technologiích. (Mallya, 2007) 
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Styl řízení 

Styly vedení lze rozčlenit na styl autoritativní, demokratický a laissez-faire (liberální). 

• Autoritativní styl – pracovníci se nemohou zapojit do řízení podniku, podřízení 

nemohou ovlivnit rozhodnutí vedoucího, vedoucí rozhoduje sám 

• Demokratický styl – pracovníci mají možnost vyjádřit se, vedoucí deleguje část 

svých pravomocí, odpovědnost v konečných rozhodnutích má vedoucí 

• Laiseez-faire styl – skupina pracovníků si sama řeší rozdělení a postup práce, 

vedoucí jim do činností zasahuje minimálně. (Smejkal a spol., 2013) 

Spolupracovníci 

Pod tímto pojmem se rozumějí lidské zdroje společnosti a jejich rozvoj, vztahy mezi nimi, 

motivace, funkce, školení, chování ve společnosti apod. Zároveň je nutné rozlišovat mezi 

kvalifikovanými (například formální systém odměňování, motivace nebo systém 

zvyšování kvalifikace apod.) a nekvalifikovanými aspekty (například morální hlediska, 

loajalita a postoje vůči společnosti). (Mallya, 2007) 

Sdílené hodnoty podniku 

Sdílené hodnoty přímo souvisí s vizí společnosti. Vize je sdělením reálných budoucích 

očekávání a ambicí společnosti. To znamená, že uvnitř i vně společnosti by všichni měli 

vědět, čeho chce společnost dosáhnout a proč toho chce dosáhnout. (Koráb a spol., 2007; 

Mallya, 2007) 

Schopnosti 

V podniku by měl být vyvíjen tlak na rozvoj výrobní a technické kvalifikace pracovníků. 

Ze strany manažerů by měl existovat tlak, který povede ke zvýšení informační, právní  

a ekonomické gramotnosti zaměstnanců celého podniku. Hlavním klíčem k úspěchu 

manažera je schopnost se rychle adaptovat. (Smejkal a spol., 2013) 

2.3.5 Marketing 

Marketing je třeba chápat jako uspokojování potřeb zákazníků. Marketing začíná 

mnohem dříve, než dojde k prodeji výrobků či služby. „Marketing představuje domácí 

úkol, který vypracují manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah  

a intenzitu, a rozhodli, zda se naskýtá zisková příležitost.“ Marketing se snaží přilákat 

nové zákazníky a ty stávající si udržet. (Kotler a spol., 2007, str. 38) 
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Marketingový výzkum  

Základem pro marketingové plánování je marketingový výzkum. Je klíčovým nástrojem 

pro určení pozice podniku, jeho ceny, produktu, komunikace, konkurence a jiné.  

Je základem pro všechny podnikatelské plány a záměry. Kvalitní zpracování 

marketingového výzkumu otvírá podniku příležitosti a odhaluje i existující či potenciální 

rizika. (Havlíček a spol., 2005) 

 

Pokud bude podnik provádět výzkum konkurenčního prostředí, měl by použít analýzu 

prostředí podle faktorů: 

• množství konkurentů a jejich síly, 

• odběratelé, 

• dodavatelé, 

• substituční produkty, 

• potenciální konkurence. (Havlíček a spol., 2005) 

Marketingový mix 4P 

Marketingový mix je soubor nástrojů, které podnik využívá, aby ovlivnil poptávku  

po jeho produktu. Nejznámější je marketingový mix 4P, který zahrnuje následující 

nástroje: 

• produkt, 

• cena, 

• distribuce, 

• propagace. (Kotler a spol., 2007) 

 

Produkt 

Produktem může být cokoli, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, spotřebě či použití 

a co může uspokojit potřebu nebo přání zákazníka. (Kotler a spol., 2007) 

 

Cena a její stanovení 

Nesprávné stanovení ceny může mít negativní důsledky pro každý podnik. Vyšší cena 

může znamenat ztrátu zákazníků a nižší cena zase nepokrytí nákladů. Základní přístupy 

k tvorbě cen u malých podniků jsou: 
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• tvorba cen podle vlivu životního cyklu výrobku: pokud podnik vstupuje na trh 

s novým výrobkem, volí buďto: 

o cenu smetany: stanoví se vysoká cena se záměrem posbírat veškerou 

smetanu, než na trh vstoupí konkurence, 

o vstupní cenu: stanovena nízká cena, aby oslovila cílové skupiny  

a vytvořila tak dlouhodobější trh. 

• tvorba cen podle konkurence: podniky odvodí cenu od ceny konkurence.  

Toto stanovení ceny může znamenat velké ztráty, pokud podniky neberou ohled 

na objem prodeje a velikost nákladů, 

• tvorba cen podle výše nákladů: společnost postupuje tak, že sečte jednotlivé druhy 

nákladů na produkt. Výsledek představuje hranici, pod kterou podnik nemůže 

s cenou jít. (Staňková, 2007; Veber a spol., 2012) 

Pokud podnik nechce být ve ztrátě, měl by pokrýt alespoň vynaložené náklady na produkt. 

 

Distribuce 

Přesun zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Malé podniky mají na výběr buďto: 

• prodávat přímo zákazníkovi, 

• dodávat prostřednictvím jednoho či více prostředníků. 

Pokud je podnik v postavení výrobce, který vytváří své kanály, tak musí pečlivě vybírat 

své partnery. Nemusí se vázat na jeden typ distribuční cesty. Vhodnější je pro podnik 

volit více typů cest a tím eliminovat riziko. Ideální je mix distribučních cest, přímý prodej 

– například prostřednictvím internetu apod. (Staňková 2007; Havlíček a spol., 2005) 

 

Propagace 

Propagace informuje zákazníka o užití produktu, o jeho dostupnosti a exkluzivnosti. 

Může být buď institucionální nebo produktová. Institucionální propagace propaguje 

dobré jméno podniku a jejím cílem je udržovat u veřejnosti podnik v povědomí. 

Požadavky na řádnou propagační strategii se mohou shrnout následovně: 

• kolik peněz chce podnik do propagace investovat, 

• jaká média má zvolit, 

• co a jak má zákazníkovi sdělit, 

• jaké výsledky očekává. (Staňková, 2007) 
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V současné době získávají velkou pozornost sociální média jak u spotřebitelů,  

tak i u podniků. Většina společností využívá k propagaci právě sociální média často  

na úkor tradičních médiích. Tyto dvě strategie se navzájem doplňují, proto by byla chyba 

přestat využívat tradiční média. (Guillermo a spol., 2014) 

2.3.6 SWOT analýza 

Jednoduchý nástroj, který je zaměřený na charakteristiku faktorů, jež ovlivňují strategické 

postavení podniku. Tato analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku  

a ty pak porovnává s příležitostmi a hrozbami. Tím směřuje k syntéze, která je 

východiskem pro formulaci strategie. SWOT analýza rozlišuje vnitřní faktory (silné  

a slabé stránky podniku) a vnější faktory (příležitosti a hrozby). Je velice obtížné 

odhadnout, zda se jedná o hrozbu či příležitost nebo o jeho silnou či slabou stránku. 

Základním cílem SWOT analýzy je rozvíjet silné stránky podniku a potlačovat jeho slabé 

stránky a současně být připraven na příležitosti a hrozby. Kombinace příležitostí a hrozeb 

spolu se silnými a slabými stránkami podniku, umožňuje zvažovat 4 rozdílné situace, 

které mohou významně ovlivňovat volbu strategické varianty. (Sedláčková a spol., 2006) 

 

V prvním kvadrantu se nacházejí příležitosti a zároveň silné stránky podniku, které je 

schopen nabídnout a jejíchž využití příležitosti podporují. Výsledkem by měla být 

strategie označovaná „max – max“, SO (silné stránky a příležitosti). Tato strategie je 

nejvíce žádaná a je cílem většiny podniků. Silné stránky podniku jsou v souladu s jeho 

předpokládanými příležitostmi. 

 

V druhém kvadrantu se nacházejí silné stránky podniku, které jsou podrobeny nepřízni 

okolí. Jedná se o strategii „min – max“, tedy strategii ST (silné stránky a hrozby), které 

předpokládá minimalizaci hrozeb a maximalizaci silných stránek. Je nutné včas 

Obrázek 6 Diagram SWOT analýzy (Zdroj: Sedláčková, 2006, str. 92) 
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identifikovat hrozby a přeměnit je prostřednictvím silných stránek podniku na příležitosti. 

 

Ve třetím kvadrantu má podnik na trhu mnoho příležitostí, je však nucen čelit velkému 

počtu jeho slabých míst. Jedná se o strategii „max – min“, tedy strategii OW (příležitosti 

a slabé stránky), která klade velký důraz na maximalizaci příležitostí, díky kterým  

by mohl podnik překonat slabé stránky. Strategie spočívá v eliminaci slabých stránek  

a ve zvýšení využití tržních příležitostí.  

 

Ve čtvrtém kvadrantu se podnik nachází v situaci, kdy u něj převládají slabé stránky  

a současně se v jeho okolí vyskytují hrozby. Jedná se o strategii „min – min“, tedy strategii 

WT (slabé stránky a hrozby), která se zaměřuje na minimalizaci rizik a slabých stránek. 

Podnik v tomto kvadrantu často uzavírá kompromisy a opouští určité pozice. 

(Sedláčková, 2006) 

 

2.4 Rizika v projektech 

V této podkapitole jsou vysvětleny potřebné pojmy související s rizikem, analýzou rizik 

a řízením rizik. 

2.4.1 Pojetí rizika a nejistoty 

Riziko je spojeno s určitou aktivitou nebo projektem s nejistým výsledkem, tyto výsledky 

často ovlivňují finanční situaci objektu (společnosti), který realizuje akci. Například 

neúspěšný projekt může vést ke vzniku problémů s peněžními toky, k ohrožení existence 

podniku apod., avšak úspěšný projekt může například zvýšit konkurenceschopnost 

společnosti. Nejistota je spojena s nespolehlivým odhadem budoucího vývoje faktorů 

rizika, která ovlivňují výsledky projektů (například vývoj poptávky, měnových kurzů 

apod.). Rizika mohou negativně ovlivňovat cíle projektu. Mohou mít vliv  

na harmonogram projektu, náklady apod., proto je řízení rizik neodmyslitelnou součástí 

každého projektu již od první fáze až po konečnou fázi projektu. (Fotr a spol, 2014; 

Svozilová, 2006; Němec, 2002) 

2.4.2 Analýza a řízení rizik 

Analýzu rizik lze definovat jako stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činností 

je řízení rizik. 
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1. Identifikace rizik – je nejdůležitějším krokem analýzy. Odhaluje rizika, která 

působí na projekt. Je nutné zabývat se riziky, která v budoucnu mohou ovlivnit 

projekt anebo riziky, která v minulosti ovlivnila podobný projekt. K identifikaci 

rizik lze použít například metodu SWOT, brainstorming, kontrolní seznam apod. 

2. Kvalitativní metoda analýzy rizika 

Rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (například jsou určena pravděpodobností 

od 0 do 1. Úroveň je často určena kvalifikovaným odhadem. Tato metoda je 

rychlejší a jednodušší. Tento typ metody se využívá při nedostatečné kvantitě  

či kvalitě získaných číselných údajů, které nelze využít při kvantitativních 

metodách. 

3. Výpočet míry rizika a hodnocení rizik 

Míra rizika je postavená na vztahu výše dopadu na aktivum a pravděpodobnosti 

výskytu události. Míra rizika je výstupem analýzy rizika a podle ní jsou následně 

stanovována bezpečností opatření. Odhad pravděpodobnosti a výše dopadu 

vychází většinou ze subjektivního úsudku expertů či zaměstnanců společnosti. 

Čím vyšší je míra rizika, tím účinnější musí být opatření, aby se rizika 

eliminovala. 

4. Opatření ke snížení rizik 

Opatření ke snížení rizik je cokoliv (např. postup, proces), co je speciálně 

navrhnuto pro odstranění hrozby nebo její snížení. Protiopatření se navrhuje 

s cílem předejít škodě. 

5. Sledování a kontrola  

Jedná se o sledování a kontrolu účinnosti protirizikových opatření, které byly do 

společnosti implementovány. (Svozilová, 2006; Němec 2002; Smejkal a spol., 

2013) 

2.4.3 Rozdělení rizik do skupin  

Podle dopadu ztráty můžeme rizika rozdělit do následujících skupin: 

• Kritické riziko –  potenciální ztráta v takové výši, že by mohla vyústit až k zrušení 

firmy 

• Důležité riziko – potencionální ztráty společnosti, které budou vyžadovat  

po udržení provozu půjčení finančních prostředků nebo jiné akce, které přesahují 

svým významem běžné hospodaření (například odprodej části aktiv) 
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• Běžné riziko – potencionální ztráty jsou pokryty ze stávajících aktiv společnosti 

či běžným příjmem a nedojde k nepatřičnému finančnímu tlaku. (Smejkal a spol. 

2013) 

2.4.4 Mapa rizik 

Má na vodorovné ose stupnici dopadu a na ose svislé má vynesenou stupnici 

pravděpodobnosti. Případně mohou být osy zaměněny. Jejím přínosem je grafické 

oddělení rizik, která mají stejnou hodnotu součinu p x D na rizika, jež se vyznačují nízkou 

pravděpodobností s vysokým dopadem nebo naopak s vysokou pravděpodobností  

a nízkým dopadem. Toto rozdělení slouží k určení vhodné strategie ošetření rizika. 

(Korecký a spol., 2011) 

 

 

Obrázek 7 Mapa rizik (Zdroj: Doležal a spol., 2012, str. 96) 
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2.5 Investice 

V této části je věnována pozornost podnikovým investicím, výpočtu plánovaného cash 

flow z investic a metodám hodnocení investic. 

2.5.1 Podnikové pojetí investic 

Jedná se o statky, které nejsou určeny ke spotřebě, ale jsou určeny k výrobě dalších statků 

v budoucnu. Jde rovněž i o odloženou spotřebu do budoucna. Z finančního hlediska lze 

podnikové investice vystihnout jako jednorázově vynaložené zdroje, které budou během 

delšího budoucího období přinášet peněžní příjmy (v praxi minimálně po dobu jednoho 

roku). Do širšího pojetí investičního majetku, je zařazován dlouhodobý nehmotný  

i hmotný majetek, který je podnikem využíván k vlastní činnosti. Investice v době 

pořízení představují peněžní výdaje (skutečný tok peněz). Do nákladů vchází formou 

odpisů až při využívání, v této době také investice začínají přinášet výnosy. (Synek  

a spol., 2011) 

 

Rozhodování o investicích, tedy „do čeho, kolik, kdy, jak a kde investovat kapitál“ je 

jedním z nejdůležitějších rozhodnutí manažera o budoucím vývoji a efektivnosti podniku. 

Neefektivní a nesprávně zaměřená investice může způsobit finanční problémy nebo  

i bankrot podniku, zvláště pokud je investice pořízena na dluh. Pokud se však chce podnik 

rozvíjet a obstát v boji s konkurencí, bez investice se v tomto případě neobejde. (Synek  

a spol., 2011) 

2.5.2 Zdroje financování 

Pro uskutečnění podnikatelského projektu je potřebné mít zajištěné jeho financování, tedy 

pokrytí investičních nákladů. Společnost může projekt financovat interní (např. ziskem 

po zdanění, odpisy, prodejem investičního majetku apod.) nebo externí podobou (např. 

dotace, leasing, bankovní úvěry, vlastní finanční zdroje podnikatele apod.). (Koráb  

a spol., 2005) 

2.5.3 Plánování CF z investic 

Plánované peněžní toky z investičního projektu tvoří kapitálové výdaje a budoucí peněžní 

příjmy, které byly vyvolány během pořízení, životnosti i likvidace investičního projektu. 

(Valach, 2006) 
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Určení kapitálových výdajů 

Jedná se o veškeré peněžní výdaje, které jsou přeměněny během delšího časového období 

na peněžní příjmy. Pokud je pořízen dlouhodobý hmotný majetek, tak kapitálové výdaje 

zahrnují: 

• pořizovací cenu DM, 

• trvalý přírůstek ČPK, 

• příjem z prodeje stávajícího DM, 

• daňový efekt z prodeje. 

 

Pokud je stávající DM nahrazován novým, jsou kapitálové výdaje sníženy o příjmy 

z prodeje stávajícího dlouhodobého majetku. S prodejem stávajícího majetku souvisí  

i daňový efekt z prodeje, ten působí na snížení (při prodeji majetku podnik dosahuje zisk) 

nebo zvýšení kapitálových výdajů (při prodeji dosahuje ztrátu). (Pavelková, 2008; 

Valach, 2006) 

Stanovení peněžních příjmů 

Nejobtížnější částí je vedle vymezení kapitálových výdajů také sestavení očekávaných 

peněžních příjmů, které vstupují do podniku v průběhu životnosti projektu. Budoucí 

peněžní příjmy zahrnují: 

• provozní zisk po zdanění, 

• odpisy pořízeného DM, 

• přírůstek ČPK, 

• příjem z prodeje DM. 

 

Budoucí hodnotu peněžních příjmů zjistíme následovně: Provozní zisk po zdanění je 

snížen o meziroční přírůstek čistého pracovního kapitálu a navýšen o odpisy pořízeného 

DM a o příjem z prodeje DM. (Martinovičová, 2014) 

 

Při výpočtu provozního zisku po zdanění se vychází z: 

• výnosů, 

• nákladů, 

• přiznané daně z příjmů. (Váchal a spol., 2013) 



 

38 

 

 

Po určení kapitálových výdajů a očekávaných peněžních příjmů lze přistoupit k výpočtu 

budoucích peněžních toků podle sestavené tabulky 1. 

 
Tabulka 1 Plánovaní CF z investic 

I pořizovací cena 

± O výdaje na trvalý přírůstek ČPK 

 -P příjem z prodeje nahrazovaného DM 

± D daňový efekt z prodeje DM 

přírůstek tržeb 

přírůstek provozních nákladů 

přírůstek odpisů 

přírůstek EBT 

Daň 

EAT 

přírůstek odpisů 

Prodej DM 

přírůstek ČPK 

CF v daném roce 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce níže jsou uvedeny vzorce, ze kterých bude vycházeno při zpracovávání 

plánovaného cash flow z investic. 

 

Tabulka 2 Vzorce 

Doba obratu zásob (zásoby/(tržby/360) 

Doba obratu pohledávek (pohledávky/(tržby/360) 

Doba obratu kr. závazků (kr. závazky/(tržby/360) 

ČPK oběžná aktiva - kr. závazky 

Rovnoměrné účetní odpisy Pořizovací cena/doba odepisování 
(Zdroj: Kislingerova, 2008; Kislingerová 2001; Mrkosová 2017) 
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2.5.4 Metody hodnocení investic 

K hodnocení investičních projektů můžou být použity následující metody: 

• DN – metoda doby splácení, 

• ČSH – metoda čisté současné hodnoty, 

• Ir – Index rentability, 

• IRR – vnitřní výnosové procento. 

Metoda doby splácení 

Doba návratnosti je doba, za kterou se podniku vrátí vynaložené náklady z peněžních 

příjmů z investice. Čím kratší je doba splácení, tím je investiční projekt výhodnější. Doba 

splácení musí být kratší než doba životnosti investice. Dobu splácení lze vypočítat podle 

vzorce: DN=
𝐼𝑁

𝐶𝐹𝑟
  

kde:  

IN = investiční náklady  

CFr = roční cash flow z investice 

 

Pokud investiční projekt každý rok přinese jinou výši peněžních příjmů, pak je nutné 

roční hodnotu CF přičítat do doby, dokud není kumulovaná částka rovna investičním 

nákladům. (Valach, 2006; Synek a spol., 2011) 

Metoda čisté současné hodnoty 

NVP je rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a náklady vynaloženými  

na investici. Vzorec má tuto podobu: NPV=∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝐼𝑁𝑛
𝑡1  

kde:  

CF = očekávaná hodnota cash flow v určitém období t 

i = kapitálový náklad na investici 

t = období 1 až n 

n = doba životnosti investičního projektu 

IN = náklad na investici 
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Pokud je čistá současná hodnota investičního projektu kladná, můžeme investici přijmout, 

protože zvyšuje hodnotu podniku. Je-li NPV rovna nule, jsou plně uspokojeny požadavky 

investorů, a také zajištěna požadovaná výnosnost pro vlastníky. (Synek a spol., 2011) 

Index rentability 

Tento index je blízký čisté současné hodnotě, ale na rozdíl od ní má relativní povahu  

a vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů investice, které připadají  

na jednotku investičních nákladů, jež jsou přepočítány na současnou hodnotu. 

Matematicky lze index rentability vyjádřit jako podíl čisté současné hodnoty investice  

a diskontovaných výdajů na investici. K tomuto matematickému výpočtu v závěru 

přičítáme hodnotu 1. Pokud je ČSH projektu větší než 0, pak je index rentability investice 

větší ne 1. Projekt k realizaci lze přijmout tehdy, když je jeho index rentability větší než 

1. (Fotr, 2005) 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Používá se pro rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí investice. Společnost by měla projekt 

přijmout, pokud je míra IRR vyšší než diskontní sazba, pokud je IRR projektu nižší než 

diskontní sazba, investiční projekt by se měl zamítnout. Čím vyšší je míra vnitřního 

výnosového procenta, tím je investice ekonomicky výhodnější. Vnitřní hodnota 

výnosového procenta lze stanovit pomocí počítačového programu, přesněji řečeno 

v Microsoft Excelu za použití funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI. (Fotr, 2005; Zikmund, 

2010) 

2.5.5 Stavebnicový model pro stanovení WACC 

Tento model vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro malé a střední podniky. 

Jde o tzv. stavebnicový či ratingový model určování WACC. WACC je sestaven jako  

by měl podnik vlastní kapitál = úplatné zdroje. Dále předpokládá nezávislost WACC  

na kapitálové struktuře. (Businessvize, 2010-2011; Ministerstvo obchodu a průmyslu, 

2016) 

 

Průměrné náklady na kapitál se podle ratingového modelu vypočítají následovně:  

 

WACC= rf + rLA + rPOD +rFS, 
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kde: 

rf = bezriziková výnosová míra dlouhodobých státních dluhopisů ČR. 

rLA = přirážka za malou velikost podniku, pokud jsou úplatné zdroje větší než 3 mld. Kč, 

tak rLA= 0%, jsou-li úplatné zdroje menší než 100 mil. Kč, pak rLA= 5 %, pokud jsou 

úplatné zdroje větší než 100 mil. Kč, ale menší než 3 mld. Kč použije se pro výpočet  

rLA = (3 mld. Kč – úplatné zdroje)2/ 168,2 

rPOD = charakterizuje produkční sílu, podmínka zní: 
EBIT

A
>= 

A

OBUVK )( 
*

U

BU O

, položíme X1=
A

OBUVK )( 
*

U

BU O
 

Když 
EBIT

A
>X1, pak rPOD = minimální rPOD v odvětví 

Když 
EBIT

A
< 0, pak se rPOD= 10 %. 

Když 0 < 
EBIT

A
< X1, pak rPOD = 

(𝑋1−(
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
))

2

𝑋12 ∗ 0,1 

rFS = charakterizuje vztahy mezi aktivy a pasivy a je vázána na likviditu L3.  

Když L3 <= XL1 pak rFS = 10.00%  

Když L3 >= XL2 pak rFS= 0.00% 

Když XL1 < L3 < XL2 pak rFS = 
(𝑋𝐿2−𝐿3)2

(𝑋𝐿2−𝑋𝐿1)2 ∗ 0,1 

 

Hodnoty XL1 a XL2 jsou stanoveny pro každé odvětví individuálně. Větší podnik si může 

dovolit nižší likviditu, než jak podnik menší. Pokud podnik nemá cizí úročený kapitál, 

pak je hodnota rFS rovna nule. (Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2016) 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny ukazatele a jejich výpočty, které jsou potřebné k výpočtu 

průměrných nákladů na kapitál podle Ministerstva obchodu a průmyslu. 
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Tabulka 3 Výpočet ukazatelů 

Ukazatel Výpočet 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) Výsledek hospodaření po zdanění/Vlastní kapitál 

Obrat Tržby za prodej zboží + výkony 

Úplatné zdroje vlastní kapitál + bankovní úvěry + dluhopisy 

CZ/Zisk 
Výsledek hospodaření po zdanění/Výsledek 
hospodaření před zdaněním 

ROA (rentabilita aktiv) EBIT/Aktiva 

VK/A Vlastní kapitál/Aktiva 

UZ/A Úplatné zdroje/Aktiva 

Úroková míra Nákladové úroky/(Dluhopisy + bankovní úvěry) 

Likvidita oběžná (L3) 
Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + krátkodobé 
bankovní úvěry) 

Likvidita pohotová (L2) 
(Pohledávky + Finanční majetek)/(Krátkodobé 
závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Likvidita okamžitá (L1) 
Finanční majetek/(Krátkodobé závazky + 
krátkodobé bankovní úvěry) 

 (Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2005–2017) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, ve které se uvažovaná společnost 

nachází. Je zde popsána historie a současnost společnosti a organizační struktura 

s popisem jednotlivých pozic. Tyto zmiňované pasáže vychází z mé bakalářské práce, 

která byla zpracována v roce 2015. Dále je zde provedena kritická analýza. A na závěr 

jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky společnosti včetně příležitostí a hrozeb. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní společnost: CLIA s.r.o. 

Sídlo: Dolní Loučky 189, PSČ 59455 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku: 3. listopadu 2001 

 

Předmět podnikání:  

• výroba textilních vláken a tkanin, 

• výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků), 

• zprostředkování obchodu, 

• velkoobchod, 

• specializovaný maloobchod. 

 

Statutární orgán: 

jméno: Ing. Emil Urban 

funkce: jednatel (Justice.cz, 2012-2015) 

 

3.2 Historie a současnost společnosti 

Společnost Clia, s.r.o. vznikla transformací podniku Emil Urban Deblín, který podniká 

od roku 1995 jako fyzická osoba ve výrobě textilních popruhů. V roce 2001 byl majetek 

vložen do společnosti Clia, s.r.o., která se postupně rozšiřuje a vyvíjí. Roku 2006 začala 

společnost vyrábět upínací pásy pro přepravu nákladů. Pro tuto výrobu má společnost 

povolení od Ministerstva dopravy. Významným mezníkem pro podnik byl rok 2010, kdy 
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společnost převzala výrobní program od společnosti Edelrid Gmbh Německo a stala  

se jejím hlavním dodavatelem. 

 

V současné době společnost zaměstnává 22 pracovníků a vyrábí přibližně 300 druhů 

popruhů v několika barevných provedeních. Tyto výrobky se používají v brašnářském 

průmyslu, v nábytkářském průmyslu, v horolezectví a v práci ve výškách. O výrobky 

společnosti je zájem v tuzemsku i v zemích EU.  (Rauschová, 2015; Urban, 2016) 

 

3.3 Organizační struktura a popis jednotlivých pracovních pozic 

V rámci jednotlivých úseků pracují zaměstnanci, kteří jsou uvedeni názvem pracovní 

pozice a popisem pracovní činnosti. Organizační schéma je znázorněno na obrázku 1. 

Organizační struktura je rozdělena na jeden ekonomický úsek a dva výrobní, které  

se dále dělí na úsek popruhů a úsek upínacích prostředků. 

 

Ekonom: zpracování účetní evidence, kontrola účetní agendy, podání daňových přiznání, 

provádění kontrol v oblasti ekonomiky, kontrola došlých plateb, provádění platebních 

příkazů, projednávání veškerých kontrol vůči třetím osobám v oblasti ekonomiky – fin. 

úřad, VZP, MSSZ 

 

Účetní: provádění úkonů v účetní agendě, kontrola pokladny, evidence a vystavování 

faktur, kontrola došlých faktur, provádění prací dle zadání ekonoma, vystavování dokladů 

pro přepravní služby 

 

Vedoucí výroby upínacích prostředků: vedení agendy v oblasti výroby upínacích 

prostředků, přijímání a vyřizování objednávek zákazníků, zadávání do výroby, 

vystavování výrobních předpisů, vystavování podkladů pro fakturaci, jednání  

se zákazníky, návrhy k objednávkám materiálu pro výrobu, pomocného materiálu, 

kontrola kvality šití a termínu plnění zakázek, podklady pro výpočet kalkulací a cen 

 

Dělení: dělení jednotlivých typů popruhů pro výrobu, jak ruční, tak i strojové,  

co do délky a typu dle výrobního předpisu, kontrola kvality jednotlivých nadělených 

popruhu, stáčení popruhů do kol pro šití 
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Šití: šití jednotlivých zakázek dle výrobních předpisů, zadávání programů do šicích 

automatů dle předpisů, kontrola kvality jednotlivých ušitých komponentů 

 

Dokončovací práce: odstraňování a začišťování zbytků šicích nití u výrobků, kontrola 

kvality šitých výrobků, množstevní kontrola dle jednotlivých zakázek 

 

Expedice: balení upínacích prostředků do kartonů dle jednotlivých zakázek, páskování 

kartonů pro přepravu, popis krabic, lepení etiket a přepravních dokumentů, vizuální 

kontrola kvality 

 

Vedoucí výroby popruhů: přijímání objednávek od zákazníků, zařazování do výroby  

dle termínu plnění, kontrola plnění výroby, objednávky materiálu pro výrobu  

dle množství a termínů, jednání se zákazníky v otázce inovací výroby, příprava podkladů 

nových výrobků pro kalkulaci a stanovení ceny, řízení mistra výroby, objednávky 

pomocného materiálu pro výrobu. Zabezpečování ostatních činností souvisejících  

s plněním výroby popruhů. Vystavování podkladů pro expedici do zahraničí 

 

Mistr výroby: řídí jednotlivé pracovníky ve výrobě, provádí zadávání výroby  

na jednotlivé stavy dle sortimentu objednávek po projednání s vedoucím výroby popruhů, 

kontroluje plnění zakázek, co do termínu a kvality, provádí zkoušky pevnosti, provádí 

veškeré požadavky na zabezpečení plynulé výroby, podklady pro objednávky pomocného 

materiálu, avizuje spotřeby materiálu pro výrobu, co do množství a kvality, kontroluje 

dodržování bezpečnosti práce na dílnách a u pracovníků 

 

Snování: provádí snování osnov dle plánu výroby a pokynů mistra, nasazuje cívečnice 

dle počtu nití a navádí do paprsku a následně na osnovní vály, kontroluje kvalitu 

nasnovaných osnovních válu, co do barvy a rovnoměrnosti napětí osnovních nití 

 

Tkaní: kompletní obsluha tkalcovských stavů, navádění osnov, výměna útkových cívek, 

navazování osnov. Odstranění vad při výrobě, kontrola kvality výrobků, plnění výrobního 

plánu 
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Seřizování: odstraňování poruch strojů, seřizování strojů při změně sortimentu, oprava 

závad na jednotlivých druzích popruhů, seřizování šíří popruhů, zatkávání složitějších 

vzorů a druhů, výměna osnovních válů 

 

Fixace, úprava: fixace popruhů dle výrobních předpisů, navádění stroje dle sortimentu, 

nastavování teplot a rychlosti stroje, barvení popruhů, čistění stroje 

 

Adjustace a expedice: stáčení vyrobených popruhů do kol, adjustace popruhů na cívky, 

balení vyrobených zakázek do kartonů, popis a lepení štítků na jednotlivé druhy popruhů, 

evidence dokončené výroby, co do druhů, barev a množství výrobků, příprava  

pro expedici, balení, páskování, paletování 

 

Manipulační dělník: nakládání a vykládání vozidel při přepravě materiálu a hotových 

výrobků, navážení materiálu dle potřeb na pozici snování, odvážení materiálu  

z tkalcovny na dílnu fixace, uskladňování materiálu ve skladech dle druhů a barev 

(Rauschová, 2015; Urban 2016) 
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3.4 PEST analýza 

Je analýza makrookolí a jejím základním úkolem je identifikovat oblasti, u kterých  

by jejich změna mohla mít významný dopad na podnik, a také odhadnout k jakým 

změnám může v těchto oblastech dojít. Analýza se dělí na tyto oblasti: 

• Politické a legislativní, 

• ekonomické, 

• sociální a kulturní, 

• technologické. (Sedláčková a spol., 2006) 

  

 

 

Ředitel 
společnosti

Ekonomický úsek

Ekonom

Účetní

Výrobní úsek 
popruhů

Vedoucí výroby 
popruhů

Mistr

Snování Tkaní

Tkadleny

Seřizovači

Fixace
Adjustace a 

expedice

Výrobní úsek 
upínacích 

prostředků

Vedoucí výroby 
upín.pr.
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Dokončovací 
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Expedice

Obrázek 1 Organizační struktura společnosti Clia, s.r.o. (Zdroj: Urban, 2016) 
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3.4.1 Sociální faktory 

 

Preference volného času 

Rostoucí zájem o kvalitu osobního života nutí podniky stále častěji nabízet pracovníkům 

delší dovolenou a pružnou pracovní dobu namísto navýšení platu. Také zvyšující zájem 

o životní prostředí se stává pro podniky stále důležitější oblastí, která ovlivňuje jejich 

rozhodování.  

 

Demografické stárnutí populace 

Vlivem stárnutí populace a demografických změn se zvyšuje podíl osob, kteří disponují 

odborností, cennými životními zkušenostmi, větší odpovědností, názorovou stabilitou  

a spolehlivostí. Starší populace představuje pro společnost přínos, a to například 

k vykonávání pracovních činností, které vyžadují vysokou odbornost v rámci některých 

profesí a také při předávaní znalostí a zkušeností mladší populaci.  (NSP, 2011) 

 

Úroveň vzdělání a výběr zaměstnanců 

Základní výběrová kritéria (tabulka 4) jsou odborné předpoklady, praxe v oboru  

a spolehlivost (pracovní morálka). Zaškolení dělnických pracovníků provádí společnost 

sama ve výrobním procesu, kde po teoretickém seznámení s technickou dokumentací  

a obsluhou daného zařízení prochází pracovník praktickým zaškolením v trvání zkušební 

lhůty 3 měsíců. U odborných profesí se většinou předpokládají již osvojené odborné 

znalosti, které se prohlubují v rámci plánu vnitropodnikového vzdělávání. Rekvalifikaci 

zaměstnanců společnost nezajišťuje. (Rauschová, 2015; Urban, 2016) 

 

Tabulka 4 Výběrová kritéria 

Kritérium Váha 

Vyučen v oboru 50 % 

Praxe v oboru 20 % 

Spolehlivost 10 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Rovné příležitosti mužů a žen 

Rovnost žen a mužů je základním lidským právem a také je jednou ze základních hodnot, 

na které je postavena demokratická společnost. Prosazování rovnosti je především 

otázkou spravedlnosti a má také význam pro prosperitu, konkurenceschopnost  

a hospodářských růst. V naší zemi byla uskutečněna řada změn, která byla zakotvena  

do legislativy. Česká republika je také zapojena do programu EU, která podporuje rovnost 

žen a mužů. Společnost Clia, s.r.o. neporušuje politiku EU a její základní principy, 

zejména rovné příležitosti mužů a žen. (Úřad vlády ČR, 2014) 

 

3.4.2 Politické a legislativní faktory 

V současné době je stabilní demokratické a politické situace, jež je nakloněna tržní 

ekonomice. Společnosti musí dodržovat řadu zákonů, vyhlášek a předpisů, které vláda 

formuluje. Společnost sleduje případné změny a novelizace v zákonech a včas je zavádí 

do společnosti a také dbá na dodržování těchto podmínek. 

 

Vstup do Evropské unie 

Aktuálně je český textilní průmysl orientovaný zejména na export. Nejvýznamnějším 

trhem je Německo. Jelikož společnost vyváží své výrobky na tuzemské trhy a je hlavním 

dodavatelem pro Německou společnost Edelrid Gmbh, je pro ni velice důležitý společný 

vnitřní trh, tedy volný pohyb zboží a služeb, který je základem pro zajištění volné  

a spravedlivé soutěže subjektů na trzích. Pokusy členských zemí o regulaci trhu a ochranu 

vlastních výrobců jsou překážkou spravedlivé soutěže. Překážky typu cel či daní z dovozu 

se v Evropské unii podařilo odbourat, další překážky neustále přetrvávají. Jedná  

se například o požadavky kladené na vyvážené a dovážené zboží (rozměry, značení, 

složení) Každý stát má různé požadavky na výrobek a cílem může být například ochrana 

spotřebitele či životního prostředí. Pokud je výrobek uveden na trh jen v jednom státě, 

postačí, když vyhoví technickým normám tohoto státu. Pokud je však dodáván do více 

zemí, mohou vzniknout problémy. (Simerská a spol., 2015; Schreib, 2016; Urban, 2016) 

 

Další kladnou stránkou je poskytnutí dotace, kdy Evropská unie poskytuje peněžní 

prostředky koncovému příjemci. Náležitosti, které musí být dodržovány jsou stanoveny 

v zákonu č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Podmínky jsou také stanoveny  



 

50 

 

ve smlouvě o poskytnutí dotace. Výše dotace je odvozena od velikosti podniku. V případě 

programu INOVACE se poskytuje ve výši 45 % ze způsobilých výdajů. 

(Strukturalnifondy, 2016; Oppik, 2017) 

 

Elektronická evidence tržeb 

Od 1. 6. 2018 bude zavedená povinná evidence tržeb u společností zabývající se výrobou 

textilií. K evidenci tržeb společnost potřebuje zařízení včetně aplikace, která umožní 

tržbu zaevidovat, spojit se s Finanční správou a údaje odeslat, též vytisknout účtenku  

pro kupujícího. Bude tedy nutné investovat do EET zařízení, které bude vyhovovat 

provozu společnosti. Pořizovací cena se může pohybovat od 2 500 Kč až 40 000 Kč.  

(Eltržby.cz, 2016-2017) 

 

Ochrana životního prostředí 

Podniky v Evropské unii musí brát v potaz ekologické aspekty, protože mají povinnost 

dodržovat předpisy a také proto, aby expandovaly udržitelným způsobem a byly 

konkurenceschopné na globálním trhu. Je předpoklad, že nákupem nového strojního 

parku by společnost vyráběla méně zmetků, došlo by tedy ke snížení produkce odpadů 

oproti stávajícímu stavu. Investicí do modernější technologie lze hodnotit jako šetrnou  

k životnímu prostředí.  (Evropská komise, 2015; Urban 2016) 

 

3.4.3 Ekonomické faktory 

Podnik se při svém rozhodování ohlíží na vývoj makroekonomických trendů. 

Bezprostřední vliv na cíle podniku má míra ekonomického růstu, inflace, úroková míra, 

daňová politika a směnný kurz. (Sedláčková a spol., 2006) 

 

Kupní síla obyvatel 

Po stagnační fázi, která trvala tři roky a proběhla v letech 2011–2013 opět roste kupní síla 

obyvatel v České republice. V současné době je nejvyšší za posledních 10 let. Na vyspělé 

evropské země to ovšem nestačí. Úroveň kupní síly na obyvatele v ČR dosahuje 56, 8 % 

průměru Evropy. (GFK, 2016) 



 

51 

 

 

Obrázek 8 Kupní síla obyvatel (Zdroj: GFK, 2016) 

 

Devizové trhy 

Po letech stagnace v České republice začaly ceny zboží a služeb stoupat. ČNB tak ztratila 

důvod udržovat českou korunu slabou a přestala ji udržovat. Tento okamžik nastal  

na začátku dubna a koruna po ukončení intervencí začala posilovat. Podle prezidenta 

Hospodářské komory bude česká koruna dál pozvolna posilovat. Exportéři, kteří si zvykli, 

že je stabilní kurz okolo 27 Kč za euro, by si proto měli pojistit hodnotu budoucích 

vývozů. Návrat pro mnohé ekonomické subjekty k volatilitě koruny bude pro mnohé 

znamenat nepříjemné procitnutí. Stejně jako předtím uměly žít ekonomické subjekty 

s plovoucím kurzem, budou s ním umět žít i dnes. Pro společnost je důležitý směnný kurz, 

protože v České republice není zavedené euro neboli jednotná měna Evropské unie.  

A jelikož společnost realizuje obchod se zahraničím pravidelně a dlouhodobě, tak musí 

být zajištěna proti kurzovému riziku. (Aliapulios, 2017; Petříček, 2017; Rusnok, 2016) 

 

Nezaměstnanost 

Průměrná míra nezaměstnanosti byla za celý rok 2016 nejnižší od roku 2008. V roce 2017 

bude nezaměstnanost jen klesat. Vývoj nezaměstnanosti a velký počet neobsazených 

pracovních míst by měly napomáhat k růstu mezd v České republice. Z údajů 

Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že na úřadech práce v Jihomoravském kraji 
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bylo na konci března roku 2016 evidováno 54 977 uchazečů o zaměstnání. V případě 

zakoupení nového strojového parku bude nutné pro zabezpečení výroby přijmout nové 

pracovníky do přípravy výroby a návodu strojů.  Tím společnost přispěje ke snížení 

nezaměstnanosti jak v Jihomoravském kraji, tak i v celé České republice. (Jáč, 2017; 

Urban, 2016)   

 

Ceny výrobců 

Ceny průmyslových výrobců klesaly a v průběhu třetího čtvrtletí 2016 se meziroční 

pokles postupně zmírňoval. To bylo způsobeno především odezníváním poklesu cen 

dovážených vstupů (například cen ropy). Ke snížení cen výrobců přispívá i nadále pokles 

cen energií a služeb spojených s vodou. Stanovení a tvorba cen výrobků ve společnosti 

Clia, s.r.o. je závislá především na vstupních cenách surovin potřebných k výrobě 69 %, 

na energií (2,5 %), na službách (12,5 %) a na mzdách (15 %).  (ČNB, 2016; Urban, 2016) 

 

Inflace 

ČNB očekává, že by inflace v polovině tohoto roku mohla vzrůst na dvě procenta (cíl). 

Během roku 2018 se bude inflace navracet shora k cíli. Domácí náklady znatelně porostou 

vlivem zvyšujících se cen kapitálu a mezd v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické 

aktivity. (ČNB, 2016; Rusnok, 2017) 

 

 

Obrázek 9 Prognóza inflace (Zdroj: CNB, 2013-2017) 
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Průměrná mzda 

Pokles nezaměstnanosti a příznivý ekonomický růst se promítají ve mzdovém vývoji stále 

více. A také snaha společností udržet si nebo získat vhodnou pracovní sílu, protože míra 

nezaměstnanosti je tak nízká, že začíná být problém na trhu práce získat vhodné 

zaměstnance. Zaměstnavatelé musí zvýšit odměny svým pracovníkům nebo nabídnout 

vyšší mzdy novým zaměstnancům, aby si je udržely. Průměrná mzda je pro rok 2017 

stanovena na 28 232 Kč, v minulém roce průměrná mzda byla stanovena ve výši  

27 006 Kč. (Český statistický úřad, 2016; Česká televize, 2016) 

 

3.4.4 Technologické faktory 

Současný trend digitalizace a automatizace výroby spočívá v tom, že jednoduché 

činnosti, které doposud vykonávali lidé, převezmou chytré továrny neboli stroje. Zejména 

ve výrobních podnicích se snaží zavádět bezobslužné stroje a procesy. Pokud chce 

společnost začít s Průmyslem 4. 0, je důležité, aby stávající hardwarové zařízení bylo 

modernizované a internet ve společnosti by měl být nezbytností z důvodu vzájemné 

komunikace. Tlaky na zvyšování kvality, zavádění inovačních prvků, zvyšování 

produktivity práce a objemů výroby povedou společnost k nezbytné modernizaci 

stávajícího strojového parku. Některé ze stávajících strojů jsou již cca 20 let v provozu,  

a tudíž nedosahují potřebných úrovní variability tkaní ani výkonu. Na stávajících strojích 

již není firma schopna inovovat výrobky a splnit požadavky na kvalitu, kterou odběratelé 

požadují. Modernizace výroby by přinesla zejména možnost inovace výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou, jež v současnosti není firma schopna v požadované kvalitě vyrábět  

a jsou tak odběrateli nakupovány v jiných zemích světa. Rovněž by došlo k navýšení 

stávající kapacity výroby. (Otcovský, 2017; Urban, 2016) 

 

3.5 Porterova analýza 

Porterova analýza slouží ke zmapování konkurenční pozice společnosti v odvětví  

a vychází z předpokladu, že konkurenční pozice společnosti, která působí v určitém 

odvětví je určována především působením pěti faktorů. (Kozel, 2006) 
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3.5.1 Stávající konkurenti  

Společnost má 3 největší konkurenty, kteří se také zabývají výrobou popruhů. Mezi 

největší konkurenty společnosti patří Mouka Tišnov, s.r.o, Pega a.s. Krnov a Lenfeld  

a syn, s.r.o. Společnost Mouka Tišnov je proexportně orientovaná a usiluje o individuální 

přístup k zákazníkům, přičemž využívá nové stroje k výrobě vlastní tvorby nových vzorů 

a provedení popruhů. Společnosti konkuruje především výrobkem PAD popruh nosný  

45 mm. Konkurenční podnik Pega a.s. Krnov je významným výrobcem galanterního 

zboží a výrobkem Lemovka keprova POP nejvíce konkuruje společnosti Clia, s.r.o. 

Společnost Lenfeld a syn, s.r.o. je obchodní společností, která na trhu působí již od roku 

1991. Nemalé zastoupení v jeho sortimentu má výroba popruhů a upínacích pásů. 

 

Společnost Clia, s.r.o. si je dobře vědoma situace na trhu, sleduje proto aktuální dění  

a vývoj, který na trhu textilního průmyslu probíhá. Pokud se bude chtít i nadále udržet 

v tomto průmyslu měla by investovat do nové technologie, protože nový strojní park 

umožní reagovat na aktuální poptávku po inovovaných výrobcích a poskytne  

tak společnosti konkurenční výhodu. (Urban, 2016) 

 

Tabulka 5 Konkurence 

Konkurenční firma Výrobek 

Mouka Tišnov s.r.o PAD popruh nosný 45 mm 

Pega a.s. Krnov Lemovka keprová POP 

Lenfeld a syn. s.r.o PES popruh nosný 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.2 Potenciální konkurenti 

Počet společností v ČR zabývajících se textilní výrobou dlouhodobě klesá již od roku 

2004, i když vstup na textilní trh je velice jednoduchý. Celý byznys stojí na pořízení strojů 

k tomu potřebných. Textilní a oděvní průmysl je odvětvím, které je vystavováno velké 

konkurenci na světových trzích, především je to Asie. Bariéry vstupu do odvětví jsou 

však na straně vědy a výzkumu, protože je nutné disponovat finančními prostředky  

k vytvoření konkurenceschopného výrobku. Evropská unie a Česká republika věnuje 

budoucnosti textilního i oděvního průmyslu značnou pozornost, protože je tento průmysl 



 

55 

 

významným zdrojem zaměstnanosti. Vzhledem k situaci na trhu je velice důležité 

zavádění nových výrobků na trh, výrobků s vyšší přidanou hodnotou či novými užitnými 

vlastnostmi apod., protože je zde vytvářen velký tlak konkurence. (Strategická výzkumná 

agenda, 2009; ATOK, 2015) 

 

3.5.3 Vliv dodavatelů 

Nákupy materiálu jsou rozptýleny mezi různé dodavatele, a to takovým způsobem,  

aby nebyla vyjednávací pozice dodavatelů vysoká, protože nakupování od jednoho 

dodavatele by mohlo poskytnout velkou příležitost využívat svůj vliv. U dodavatelů 

vstupních surovin není problém se zajištěním dodávek, jejich síla je na střední úrovni. 

Firma zná dopředu ceny vstupních produktů a případné výkyvy vstupů jsou 

zakomponovány do smlouvy s dodavatelem. Tím se eliminují případné výkyvy cen  

na minimum. Dodávky probíhají na uzavřených rámcových smlouvách, a potom  

na základě objednávek s dodací lhůtou do jednoho týdne.  Nejvýznamnějším dodavatelem 

je společnost Lime, s.r.o., jedná se o obchodním společnost, která se zabývá dovozem 

materiálu pro chemický a textilní průmysl.  (Urban, 2016) 

 

Tabulka 6 Dodavatelé 

Přehled 

dodavatelů 

% výk. spotřeba 

Lime, s.r.o 31 

Čína 11,6 

Chemosvit a.s. 6,9 

Asli 6 

Heveafil Malajsie 3 

Lanex a.s. 2 

Juta a.s. 1 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.4 Vliv odběratelů 

Vliv odběratelů závisí na tržní situaci a na důležitosti jejich nákupů (objemu nákupu) 

v porovnání s celkovým prodejem. Společnost má několik stálých odběratelů. Jejím 
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největším odběratelem je německá společnost, která tvoří 31 % tržeb společnosti  

Clia, s.r.o. Druhým významným odběratelem je francouzská společnost, která tvoří  

8, 7 % tržeb společnosti. Největší vliv má na společnost německý odběratel. Jeho ztráta  

by znamenala velkou hrozbu, proto je tomuto odběrateli nabízena řada výhod jako 

například množstevní slevy. (Urban, 2016) 

3.5.5 Substituční výrobky 

Společnost vyrábí na zakázku podle specifických přání zákazníků. Každý zákazník  

má jiné požadavky na produkt a společnost se těmto přáním snaží vyhovět. Produkty  

se mohou lišit například šířkou, délkou, použitým materiálem a vyvzorováním. 

K nahrazení upínacích pásů a popruhů může dojít na základě vynálezů, které přinesou 

převrat v tomto odvětví. (Urban, 2016) 

3.5.6 Sumarizace 

Uvedenou analýzu je možné znázornit pomocí následujícího obrázku, kde jsou zobrazeny 

jednotlivé síly Porterova modelu. To, jaké mají jednotlivé síly vliv na společnost je 

znázorněno barvami. Červená barva znamená silný vliv na společnost, a naopak zelená 

barva znamená slabý vliv. 

 

 

Obrázek 10 Porterova analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6 Strategie 7S 

Slouží k zajišťování efektivity organizací a je známý pod zkratkou 7S, která zahrnuje 

strategii, strukturu, systémy, styl, zaměstnance, schopnosti a sdílené cíle. Těchto sedm 

proměnných, schopnosti organizace, přítomné a očekávané silné stránky se musí brát 

v potaz při jakémkoliv přístupu k organizování. Proměnné jsou ve vzájemném vztahu. 

Smyslem modelu je zajistit provázaný a rovnovážný vztah mezi všemi součástmi. Pouze 

při vzájemné rovnováze sedmi proměnných bude podnik efektivní. (Cejthamr a spol., 

2010) 

3.6.1 Strategie společnosti 

Strategie podniku vyjadřuje, jak společnost dosahuje svých vizí a reaguje na příležitosti 

a hrozby. Strategií společnosti je vyrábět kvalitní výrobky, které jsou náročné na výrobu, 

a také konkurovat produktům z asijských zemí a udržet si tak stabilní pozici v rámci 

českého trhu. Společnost si chce i nadále udržet finanční stabilitu s nadprůměrnými 

finančními ukazateli a se stabilním růstem tržeb, který by mohl být vyšší, kdyby firma 

disponovala novými technologiemi. (Urban, 2016) 

3.6.2 Organizační struktura 

Jelikož se jedná o malou společnost, která zaměstnává 22 pracovníků, tak je organizační 

struktura jednoduchá. Společnost má jediného majitele, který se také podílí na přímém 

řízení společnosti již od jejího založení. Organizační struktura je pak rozdělena na jeden 

ekonomický úsek a dva výrobní, které jsou dále rozděleny na úsek popruhů a úsek 

upínacích prostředků. Rozhodovací pravomoc je plně v kompetenci majitele společnosti, 

který předává úkoly a informace svým zaměstnancům. Majitel v současné době 

zaměstnává 22 pracovníků. V rámci rozvoje společnosti je v plánu navázat pracovní 

poměr s dalšími uchazeči. (Urban, 2016) 

3.6.3 Informační systémy 

Společnost v roce 2008 obměnila staré desktopové počítače za nové. Hardware  

ve společnosti tvoří 5 stolních počítačů a multifunkční síťová tiskárna. Společnost 

používá informační operační systém Windows 10. Pro kancelářské potřeby je zde 

nainstalován Microsoft Office Business. Společnost využívá informační systém  

Pohoda E1 pro usnadnění práce v oblasti účetnictví, personalistiky, řízení výroby apod.  

Pro komunikaci s dodavateli a se zákazníky společnost využívá e-mail nebo telefonické 
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zařízení pro rychlejší a snadnější komunikaci. Současné stroje nejsou řízeny počítač-stroj, 

nedochází tedy k archivaci naměřených dat a k ukládání dat do databáze, nastavování  

a ukládání parametrů do řídícího počítače a zasílání zpráv o poruchách. Zároveň řízením 

počítač – stroj dojde ke snížení chyb způsobených lidským faktorem. (Urban, 2016) 

3.6.4 Styl řízení 

Ve společnosti převažuje demokratický styl řízení. Řízení společnosti je pouze 

v pravomoci jednatele. Jednatel disponuje znalostmi a dlouholetými zkušenostmi, které 

jsou dostatečné k řízení společnosti a dosahování stanovených cílů organizace. Majitel  

se nechává inspirovat názory i připomínkami svých zaměstnanců, avšak konečná 

rozhodnutí má plně v kompetenci pouze on. O svém rozhodnutí spolupracovníky pouze 

informuje. V rámci organizace je upřednostňována osobní komunikace, což je vzhledem 

k velikosti společnosti přirozené, protože je se všemi pracovníky v přímém kontaktu 

každý pracovní den, avšak ne všichni zaměstnanci jsou spokojeni s komunikací  

ve společnosti a zpětnou vazbou, kterou často dostávají později. (Urban, 2016) 

3.6.5 Schopnosti 

Majitel společnosti disponuje znalostmi a schopnostmi, které jsou důležité pro udržení 

společnosti na trhu v současném konkurenčním prostředí. Znalosti a obzory si majitel 

neustále rozšiřuje, a také pomocí průzkumů trhu hledá nové trendy v oboru. Strategií 

společnosti je vyrábět kvalitní výrobky, proto je důležitý i výběr pracovníků. Společnost 

již při výběru zaměstnanců klade velký důraz na odborné předpoklady a na praxi v oboru. 

Vyučení v oboru má 50 % váhu a praxe v oboru má 20 % váhu. Společnost klade velký 

důraz na tvrdé dovednosti. Zaškolení dělnických pracovníků provádí firma sama  

ve výrobním procesu, kde po teoretickém seznámení s technickou dokumentací  

a obsluhou daného zařízení prochází pracovník praktickým zaškolením v trvání zkušební 

lhůty 3 měsíců. U odborných profesí se většinou předpokládají již osvojené odborné 

znalosti, které se prohlubují v rámci plánu vnitropodnikového vzdělávání. Rekvalifikace 

firma nezajišťuje. (Raushová, 2015; Urban, 2016) 

3.6.6 Spolupracovníci 

Všichni zaměstnanci se ve společnosti dobře znají. V průběhu roku se snaží společnost 

odlehčit atmosféru (například pořádá sportovní akce, aby přispívala k lepším vztahům  

na pracovišti a vybudovala dobrou atmosféru uvnitř společnosti). Pro zajištění loajality 
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svých pracovníků, nemotivuje společnost zaměstnance pouze základním platem  

a prémiemi, ale využívá ke spokojenosti zaměstnanců i další motivační pobídky. 

Pravidelné pracovní porady a informační nástěnky slouží ke komunikaci a informovanosti 

ve společnosti. Prostřednictvím porad je komunikováno plnění úkolů a plánů za uplynulý 

měsíc, a také sdělení plánů a úkolů do budoucna. (Urban, 2016) 

3.6.7 Sdílené hodnoty 

Vize společnosti je sdílena všemi pracovníky. Cílem společnosti je vyrábět kvalitní 

cenově dostupné výrobky. Kvalita je i základním hodnotícím kritériem ve společnosti, 

protože jedině kvalitně odvedenou prací a příznivou cenou může společnost konkurovat 

ostatním společnostem. Pověst o preciznosti práce a vyhovující ceně může do společnosti 

přilákat nové zákazníky. Vize organizace je komunikována na pravidelných poradách, 

které se konají každý měsíc. (Urban, 2016) 

3.6.8 Sumarizace 

 

Graf 1 Zobrazení analýzy 7S (Zdroj: vlastní zpracování) 

Uvedenou analýzu je možné znázornit grafem, kde ke každé části, kterou model zahrnuje, 

je přiřazena hodnota od 1 do 5, kde nejlepší hodnocení vystihuje bod 5 a naopak bod 1 je 

nejslabší. 
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3.7 Marketingový mix 

3.7.1 Definice segmentů 

Zákaznický segment lze rozdělit do těchto hlavních skupin: 

• výroba nábytkářského segmentu –gumotextilní popruhy, lamelové popruhy 

• výroba popruhů z POP materiálu-brašnářské účely apod. 

• výroba PAD popruhů a expresek pro využití v horolezeckém sportu a pracích  

ve výškách bezpečnostní postroje 

• výroba PES popruhů pro sportovní využití – nosné popruhy pro sítě, sacklaine 

• výroba PES a POP popruhů pro lemování  

• výroba PES nosných popruhů pro automobilový průmysl-upínací prostředky 

(Urban, 2016) 

3.7.2 Cena  

Stanovení a tvorba cen vychází z výsledků průzkumu trhu z hlediska jejího akceptování 

ze strany zákazníků a ze srovnání s konkurencí. Firma umí pružně reagovat na ceny 

největších konkurentů. Zákazníkům je nabídnuto za srovnatelnou cenu s konkurencí  

vždy „něco navíc“ – zejména po kvalitativní stránce. Cenová politika je závislá 

především na vstupních cenách surovin potřebných k výrobě (69 %), energií (2,5 %), 

služeb (12,5 %), mezd (15 %).  Z tohoto pohledu je rozhodující nejen výběr dodavatele, 

ale obecně i pohyby cen od prvovýrobců. Firma prosazuje ve své cenové politice 

„strategii konstrukce ceny“, kde se přihlíží k následujícím faktorům: 

• akceptace z hlediska zákazníků na základě průzkumu trhu 

• ceny konkurence 

• výše nákladů na výrobu (Urban, 2016) 

3.7.3 Propagace  

Společnost v ČR neprovádí žádné masivní reklamní kampaně. Propagace firmy  

je prováděna pouze prostřednictvím sportovních akcích a webových stránek. Vzhledem 

k charakteru činnosti a postavení na zahraničních trzích je účelnější a efektivnější  

se zaměřit na konkrétní cílové zákazníky. V získávání zakázek jsou využívány zejména 

reference zákazníků a zkušenosti od odběratelů. Společnost v loňském roce provedla 

rekonstrukci a podstatné rozšíření vlastních webových stránek (www.clia.cz)  
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a zpracování propagačních materiálů ve formě barevných katalogů, aby mohli být 

zákazníci plně informováni o společnosti a nabízených produktech. (Urban, 2016) 

3.7.4 Distribuce  

Společnost nevyrábí na sklad, jedná se vesměs o zakázkovou výrobu na základě 

uzavřených objednávek. Výrobky se ihned expedují, dopravu k odběratelům zajišťuje 

externí dopravce.  Obchodní podmínky dojednává a zajišťuje jednatel Ing. Emil Urban. 

Forma, časový harmonogram, místo a způsob dodávky jsou většinou zajišťovány  

na základě předem stanovených obchodních podmínek specifikovaných v uzavřené 

rámcové smlouvě. (Urban, 2016) 

3.8 Základní ekonomické ukazatele za poslední 3 roky 

Pro přehled vývoje ekonomických ukazatelů majitele společnosti, byly vybrány níže 

uvedené ukazatele, které jsou uvedené v tabulce.  Z těchto údajů plyne, že popisovaná 

společnost je stabilní a je připravena na realizaci projektu. Jak je patrné z údajů v tabulce, 

výsledky společnosti mají rostoucí tendenci. Údaje za rok 2016 nebyly v době zpracování 

diplomové práce dostupné. 

 

Tabulka 7 Ekonomické ukazatele 

Ukazatel MJ 2013 2014 2015 

Výkony tis. Kč 46500 51425 55836 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
tis. Kč 45377 51428 55813 

Export tis. Kč 21655 22651 23650 

Provozní hospodářský výsledek tis. Kč 6641 7200 8343 

Přidaná hodnota tis. Kč 13578 15942 15950 

Spotřeba materiálu, energie a služeb tis. Kč 30359 35492 39920 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.9 SWOT analýza 

Jednoduchý nástroj, který je zaměřený na charakteristiku faktorů, jež ovlivňují strategické 

postavení podniku. Tato analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku a ty pak 
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porovnává s příležitostmi a hrozbami. Tím směřuje k syntéze, která je východiskem  

pro formulaci strategie. 

 

Tabulka 8 SWOT analýza 

S - silné stránky W - slabé stránky 

 

• dlouhodobé zkušenosti v oboru a znalost 

trhu  

• dobrá finanční stabilita firmy  

• stabilní zázemí společnosti – 1 majitel 

• kvalitní personál 

• kvalitní výrobky s příznivou cenou 

• dostatečné výrobní prostory pro 

rozšiřování výroby 

 

 

• zastaralá a nedostatečná technologická 

vybavenost výroby  

• nedostatečná výrobní kapacita  

• informační systémy 

• komunikace a zpětná vazba 

 

 

O – příležitosti T – ohrožení 

 

• noví odběratelé  

• inovace  

• využití dotace 

• zvýšení konkurenceschopnosti 

• automatizace výroby 

 

• nová konkurence 

• výrazná expanze stávajících 

konkurentů 

• ztráta klíčového odběratele 

• nestabilní měna 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že pořízení nové technologie by vyřešilo slabé stránky  

a hrozby společnosti. Nová technologie zvýší kapacitu výroby a obnoví nevyhovující 

výrobní zařízení, a také vytvoří dobrou výchozí pozici pro zvýšení konkurenceschopnosti 

a posílí postavení zejména na exportních trzích. Dlouholeté zkušenosti, stabilní 

majetková struktura a stálí zaměstnanci jsou silnými stránkami společnosti, které dávají 

předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu. Pořízením nových technologií by společnost 

mohla získat nové zákazníky a uspokojit lépe stávající zákazníky, a také by mohla začít 

vyrábět nové výrobky s vyšší kvalitou. Rozšířila by se výrobní kapacita, zvýšila 

produktivita práce a rozšířil sortiment o složitější výrobky, a to vše při nižší energetické 

náročnosti na jednotku produkce. 

  



 

63 

 

Pro vytvoření nového přístupu je potřebné vycházet ze SWOT analýzy, tedy z tabulky 

uvedené výše. Ke každé silné stránce, slabé stránce, příležitosti a hrozbě byla přiřazena 

váha, která v konečném součtu představuje hodnotu 1. Následně je ke každé váze přiřazen 

bod od 1 do 5, kde hodnota 1 představuje nejmenší důležitost. Hodnoty v tabulce níže, 

tedy váhy a body, jsou uvedeny dle uvážení autora práce. Po přiřazení váhy a bodu byly 

tyto hodnoty vynásobeny, a tak zjištěno skóre. Pomocí skóre byla zjištěna nová strategie.  

 

Tabulka 9 Vytvoření nového přístupu plynoucího ze SWOT analýzy 

 

 

Slabé stránky 

  Váha Body Skóre 

zastaralá a nedostatečná technologická vybavenost 

výroby  0,3 5 2,5 

nedostatečná výrobní kapacita  0,3 4 2 

informační systém  0,2  3  0,6 

komunikace a zpětná vazba  0,2  3  0,6 

Součet 1 16 5,7 

Hrozby 

 nová konkurence 0,2 3 0,6 

expanze stávající konkurence 0,3 5 1,5 

ztráta klíčového odběratele 0,3 5 1,5 

nestabilní měna 0,2 2 0,4 

Součet 1 22 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Silné stránky 

  Váha Body Skóre 

dlouhodobé zkušenosti v oboru a znalost trhu  0,2 4 0,8 

dobrá finanční stabilita firmy 0,2 4 0,8 

dostatečné výrobní prostory 0,2 4 0,8 

kvalitní personál 0,2 3 0,6 

kvalitní výrobky s příznivou cenou 0,2 5 1 

Součet 1 13 4 

Příležitosti  

noví odběratelé 0,2 5 1 

inovace 0,2 4 0,8 

využití dotace 0,2 5 1 

zvýšení konkurenceschopnosti 0,2 5 1 

automatizace výroby  0,2  4  0,8 

Součet 1 19 4,6 
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Z tabulky 9 bylo získané skóre převedeno do následující tabulky, tedy tabulky č. 10. 

Z této tabulky vyplynula nová strategie společnosti. 

 

Tabulka 10 Nová strategie 

SWOT 
Silné stránky Slabé stránky 

4 
 5,7 

Příležitosti  

Přístup SO Přístup WO 4,6 

Hrozby 

Přístup ST Přístup WT 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výsledků (tabulka 10) vyplynula nová strategie „max – min“, tedy strategie OW 

(příležitosti a slabé stránky). Společnost by měla klást velký důraz na maximalizaci 

příležitostí a na minimalizaci svých slabých stránek. Strategie spočívá v eliminaci slabých 

stránek a ve zvýšení využití tržních příležitostí. Slabou stránkou společnosti je zastaralá 

technologická vybavenost výroby a nedostačující výrobní kapacita. Společnost dodává 

své výrobky společnostem v Evropské unii, které se zaměřují na export do všech zemí 

světa. Tlaky na zvyšování kvality, zavádění inovačních prvků, zvyšování produktivity 

práce a objemů výroby vedou k nezbytné modernizaci stávajícího strojového parku. 

Nákup nových technologií bude mít přínos ve zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, 

získání nových zákazníků a uspokojení nových požadavků stávajících zákazníků díky 

možnosti zavedení inovačních prvků a výrobě nových produktů. 
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4 NÁVRH ROZVOJE MALÉHO PODNIKU 

Tato část diplomové práce naváže na výsledky získané z analytické části. Návrhy budou 

spočívat v eliminaci slabých stránek podniku a v maximalizaci příležitostí.  

4.1 Rámcový návrh na rozvoj podniku 

Předmětem realizace projektu je nákup tří kusů tkalcovských strojů na výrobu popruhů 

s řídícím systémem a přenosem dat. Technologie částečně nahradí stávající zastaralé 

stroje, které byly vyrobeny v letech 1984 a 1993. 

 

Dále dojde k navýšení výrobní kapacity což přispěje k: 

• výraznému posunu kvality produkce používané pro výrobu horolezeckých 

úvazků, 

• rozšíření výrobního sortimentu o zužované popruhy, které v současnosti není 

společnost schopna vyrábět, 

• pokrytí požadavků zákazníků, kteří jsou nucení nakupovat toto zboží  

u konkurence v zahraničí, 

• zvýšení produktivity práce oproti současnosti, 

• minimalizaci chyb obsluhy, 

• zvýšení kapacity a obratu firmy zavedením nových výrobků jež společnost není 

schopna na současném strojovém parku v požadované kvalitě vyrábět, 

• zvýšení konkurenceschopnosti na vyspělých zahraničních trzích. 

4.1.1 Nákup nových strojů 

Pro inovaci a navýšení výroby budou společností pořízeny tyto stroje: 

• 1ks tkalcovský stroj – stav tkací šíře max. 80 mm s možností libovolného zužování 

popruhů v průběhu tkaní z cca 75 mm na 27 mm šíře v libovolných délkových 

úsecích, stroj vybaven 20 listy, tkaní 2 popruhů. Pořizovací cena tohoto stroje 

bude v hodnotě 2.100 tis. Kč. 

• 1ks tkalcovský – stav tkací šíře 60 mm pro výrobu středně těžkých až těžkých 

popruhů na sackline výrobky a upínací výrobky s možností tkaní gumotextilních 

popruhů, stroj vybaven 19 listy, tkaní 4 popruhů. Pořizovací cena stroje bude  

ve výši 950 tis. Kč. 
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• 1 ks tkalcovský – stav šíře 60 mm pro výrobu středně těžkých popruhů pro použití 

na výrobu expresek pro horolezectví s možností tkaní gumotextilních popruhů, 

stroj vybaven 16 listy, tkaní 4 popruhů. Pořizovací cena stroje bude přibližně 850 

tis. Kč. 

 

Celková výše investice bude činit 3.900 tis. Kč bez DPH. 

 

Modernizace výroby přinese zejména možnost inovace výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou, jež v současnosti není firma schopna v požadované kvalitě vyrábět a jsou  

tak odběrateli nakupovány v jiných zemích světa. Rovněž dojde k navýšení stávající 

kapacity výroby cca o 750 000 běžných metrů popruhů. Také se předpokládá nárůst tržeb  

o cca 12 %.  

 

Průměrná cena popruhů je 9, 50 Kč při produkci 6 000 000 bm ročně. Zvýšením stávající 

kapacity může společnost vyprodukovat o 750 000 bm víc, tím by došlo k navýšení tržeb 

o 7, 125 mil. Kč, tedy o 12, 4 % 

4.1.2 Porovnání se stávající technologií 

Nově pořizované stroje mají oproti stávajícím strojům NF 2/65 následující výrazně 

odlišné výkonnostní a konstrukční parametry: 

• řízení vzorování počítačem s možností přenositelnosti dat počítač-stroj 

• řízení podávky útku s možností tkaní zužovaných popruhů  

• zvýšený prošlup (mezera mezi dvěma řadami osnovních nití) pro lepší zatkávání 

útku při výrobě sackline – těžkých PES popruhů 

 

U strojů NF 4/65 

• vyšší počet tkacích listů z 8 na 16, možnost využít rozsáhlejší vzor tkaní 

• vyšší otáčky stroje  

• vybavení kontrolou chodu stroje počítací jednotkou přímo na stroji 

• vyšší produktivita strojů 

• možnost výroby složitějších výrobků než doposud 
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• snížení zmetkovitosti vybavením novými typy zarážek jak osnovních,  

tak i útkových přízí 

4.1.3 Přínos nové technologie oproti stávajícímu stavu 

• zvýšení výrobních kapacit  

• širší sortiment – možnost výroby složitějších popruhů 

• zvýšení kvality a snížení zmetkovitosti – zamezení chyby lidského faktoru, 

přesnější výroba, zamezení chyb při neustálém přeprogramování výroby 

• vyšší produktivita práce (investice přispěje k nárůstu produktivity práce) 

• zvýšení konkurenceschopnosti, vyšší kvalita výrobků, rozšíření výrobního 

sortimentu, kratší dodací lhůty zakázek 

4.1.4 Umístění nových technologií 

Umístění technologií bude ve stávající provozovně v Dolních Loučkách (sídlo firmy), 

majitel firmy je majitelem nemovitosti.  Ve stávajícím objektu bude nahrazeno stávající 

zařízení novým zařízením, prostory jsou dostatečné pro umístění strojů. V souvislosti 

s realizací projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy.  

4.1.5 Strategické cíle 

Po zavedení nové technologie a rozšíření kapacit dosáhne společnost těchto následujících 

strategických cílů, nadefinovaných společností, které povedou k posílení 

konkurenceschopnosti a k posílení tržní pozice. Tyto cíle vychází ze strategie společnosti. 

 

Tabulka 11 Strategické cíle 

Strategický cíl Specifikace 

Zvýšení výrobních 

kapacit 

Dojde k navýšení výrobních kapacit z důvodu instalace nové 

technologie. 

Rozšíření výrobního 

sortimentu 

Dojde k možnosti tkaní zužovaných popruhů 

Popruhů pro výrobu sacklaine /těžké PES popruhy. 

Zvýšení kvality 
Navýšení kvalitativně náročnějších výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou. 

Snížení 

zmetkovitosti 

Náročnější technologií dojde ke snížení 

zmetkovitosti a tím i odpadu základního materiálu. 
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Snížení energetické 

náročnosti 
Nižší příkon nových strojů než u stávajících stavů. 

Zvýšení produktivity 

práce 

Dojde k výraznému zvýšení produktivity práce vyššími 

otáčkami strojů a řízením jednotlivých postupů počítačem 

s přenosem dat při najíždění nové výroby. 

Zvýšení počtu 

zaměstnanců 

Pro zabezpečení výroby bude nutné přijmout nové pracovníky 

do přípravy výroby a návodu strojů. 

Uspokojení poptávky 

zákazníků 

Pro uspokojení zákazníků bude možno dodávat zužované 

popruhy a popruhy sacklaine pro sportovní účely jež 

v současnosti nejsme schopni našim zákazníkům dodávat. 

Zvýšení obratu 

Vyvzorováním nových produktů a uvedením na trh (řádově se 

jedná o cca 20 nových výrobků), dojde rovněž k navýšení 

obratu firmy při výrobě popruhů. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.1.6 Lidské zdroje  

Tato podkapitola pojednává o vzniku nových pracovních míst v rámci pořízení nového 

stroje a o sestavení projektového týmu. 

 

Zaměstnanci 

Pokud společnost koupí stroje, vzniknou nová pracovní místa. V oblasti zaměstnanosti 

 je uvažován nárůst pracovníků na pozicích příprava materiálu, návazu osnov a adjustace. 

Tato investice bude mít pozitivní dopad jak na snižování nezaměstnanosti v regionu,  

tak i na stabilizaci pracovního trhu v oblasti. 

 

Tabulka 12 Počet zaměstnanců 

Rok 2013 2014 2015 2016 2019 

Počet zaměstnanců 22 22 22 22 24 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zabezpečení projektu 

 

Odborná způsobilost a zkušenosti jednotlivých členů projektového týmu výrazně přispějí 

k minimalizaci případných rizik projektu. Projektový tým, jehož projektový manažer má 

několikaleté zkušenosti s realizací podobných projektů, bude složen ze 4 členů, z toho  
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2 budou externí a 2 zaměstnanci společnosti. Provozní fáze bude zajištěna převážně 

vlastními zaměstnanci, pouze specializované činnosti budou zajištěny dodavatelsky. Toto 

rozdělení se též jeví jako velmi vhodné vzhledem k velikosti a zaměření firmy.  

 

Tabulka 13 Činnosti zajišťované externí firmou 

Etapa Činnosti zajišťované externí firmou 

Přípravná etapa 
průzkum trhu, studie proveditelnosti, zpracování žádosti programu 

INOVACE, příprava smluv 

Investiční etapa 
dodání technologií, výběrové řízení na dodavatele v souladu 

s podmínkami OP PIK 

Provozní etapa 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, daňové poradenství, právní 

služby, tvorba a údržba webových stránek 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 14 Činnosti zajišťované vlastními zaměstnanci 

Etapa Činnosti zajišťované vlastními zaměstnanci 

Přípravná etapa 
příprava projektu – předběžné nabídky, zajištění externích služeb, 

stanovení strategických cílů 

Investiční etapa 

účetní podklady, administrace, zajištění financování, dohled nad 

projektem, rozhodování o dodavatelích (VŘ), personální zabezpečení 

(příjem nových pracovníků) 

Provozní etapa 
řízení firmy, vlastní výroba, údržba a seřizování strojů, prodej, 

zásobování, expedice, propagace, účetnictví, personalistika 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.2 Harmonogram implementace 

Tabulka níže obsahuje podrobný harmonogram realizace celého projektu. Harmonogram 

je sestaven dle uvážení autorky a majitele společnosti. Termíny v harmonogramu jsou 

stanoveny tak, aby byla zajištěna provázanost projektu, a aby jednotlivé činnosti na sebe 

navazovaly. V časovém plánu je zahrnuta i časová rezerva u jednotlivých činností, která 

by měla zamezit vzniklým obtížím při realizaci projektu, které mohou vzniknout 
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například nedodržením termínu dodavatele technologií nebo z jiných neočekávaných 

důvodů. 

Tabulka 15 Harmonogram 

Č. Popis aktivity projektu 

rok 2017 rok 2018 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II
I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

1. Přípravná fáze projektu                                 

1.1. 
Stanovení rozsahu projektu, 

průzkum u dodavatelů                                 

1.2. Sestavení projektového týmu                                 

1.3. 
Zpracování studie proveditelnosti 

a žádosti o poskytnutí dotace                                 

1.4. Zajištění financování projektu                                 

2. Realizační fáze projektu                                 

2.1. 
Monitoring ukazatelů, řízení 

projektu                                  

2.2. Zajištění povinné publicity projektu                                 

2.3. 
Výběrové řízení na dodavatele 

technologií                                 

2.4. Podpis kupní smlouvy s dodavateli                                 

2.5. 

Dodávka a montáž nové 

technologie, proškolení pracovníků 

obsluhy                                 

2.6. 
Výběrové řízení na příjem nového 

pracovníka                                 

2.7. 

Zkušební provozní etapa, 

zaškolení pracovníků, zprovoznění 

nových strojů                                 

2.8. 
Závěrečná zpráva a žádost o 

platbu, vyhodnocení projektu                                 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.3 Financování 

V této podkapitole je řešeno financování pořízení nového strojního parku do společnosti. 

Jelikož společnost bude chtít na tento projekt využít možnosti o poskytnutí dotace, 

musíme k ceně strojů připočíst i náklady na povinnou publicitu, které jsou odhadovány, 

na základě minulé zkušenosti majitele s datacemi, na částku 30 000 Kč. Po sečtení 
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pořizovací ceny strojů, tedy částky 3 900 tis. Kč a nákladů na povinnou publicitu, tedy 

částku 30 000 Kč, dostaneme v součtu hodnotu 3 930 tis. Kč. Tato hodnota bude kryta 

z vlastních zdrojů majitele společnosti. Jelikož je společnost plátcem DPH, tedy plátcem 

daně z přidané hodnoty, bude pořizovací cena strojů navýšena o hodnotu DPH, která bude 

taktéž kryta z vlastních zdrojů majitele. Tyto finance však nejsou zahrnuty  

do způsobilých výdajů v rámci programu OP PIK. DPH bude majitel společnosti hradit 

samostatně.  

4.4 Zhodnocení investice 

Při zpracování této analýzy bylo zohledněno, že jednatel společnosti je plátcem DPH, 

z toho důvodu jsou veškeré hodnoty uváděny bez daně z přidané hodnoty. Dále nejsou 

zohledněny inflační vlivy, ale pouze předpokládaný nárůst poptávky po výstupu nebo jiná 

reálná veličina. 

4.4.1 Plánování CF z investice 

V této části jsou vysvětleny výpočty jednotlivých položek vstupujících do plánovaného 

CF z investice. 

Pořizovací cena 

Společnost Clia, s.r.o. pořídí nové stroje v pořizovací ceně 3 930 tis. Kč. Investiční 

výstavba potrvá dle harmonogramu 1 rok.  

Přírůstky ČPK 

Pořízení dlouhodobého majetku bude mít za následek zvýšení ČPK před zahájením 

výroby, tedy na konci roku 0. Čistý pracovní kapitál v tomto roce vzroste o 958 tis. Kč. 

Čistý pracovní kapitál zahrnuje pohledávky, zásoby a krátkodobé závazky z obchodního 

styku. Výše pohledávek, zásob a závazků byla vypočítána pomocí doby obratu 

pohledávek, zásob a závazků. 

Tabulka 16 Výše ČPK od roku 2010–2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zásoby 3867 2790 1879 1666 2100 1843 

pohledávky 8342 8410 10132 6892 6566 12632 

kr. závazky z obchodního 

styku 3029 1155 2768 2277 1227 7286 

ČPK 9180 10045 9243 6281 7439 7189 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Průměrná výše pohledávek, zásob a závazků je vypočítána jako průměr hodnot od roku 

2010 do roku 2015, vychází se z tabulky 16. Průměrná výše zásob je vy výši  

2357, 5 tis. Kč, pohledávek 8 829 tis. Kč. a krátkodobých závazků ve výši 2 957 tis. Kč. 

Průměrná výše tržeb vychází z tabulky 20 a počítá se také z hodnot od roku 2010 do roku 

2015, její výše je 45 792 tis. Kč. 

 

Tabulka 17 Doba obratu pohledávek, zásob a kr. závazků 

Doba obratu pohledávek 

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑡𝑟ž𝑒𝑏
360

 69,41 

Doba obratu zásob 

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑡𝑟ž𝑒𝑏
360

 18, 53 

Doba obratu kr. závazků 

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑡𝑟ž𝑒𝑏
360

 23,24 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pro stanovení výše pohledávek, zásob a závazků od roku 2018-2023 je vycházeno z dob 

obratu, které jsou vynásobeny výší denních tržeb v daném roce.  

 

Tabulka 18 Pohledávky, zásoby a kr. závazky (tis. Kč) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

pohledávky 14069 15443 16060 16709 17390 18106 

zásoby 3757 4124 4288 4462 4643 4835 

závazky 4712 5172 5379 5596 5824 6064 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při výpočtu přírůstku čistého pracovního kapitálu plynoucího z dané investice je 

vycházeno z tabulky 18. Výsledné hodnoty přírůstků ČPK jsou dále použity ve výpočtu 

plánovaného CF z investic. 
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Tabulka 19 Výpočet přírůstku ČPK (tis. Kč) 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Δ pohledávek -1374 -617 -648 -681 -716 

Δ zásob -367 -165 -173 -182 -191 

Δ kr. 

závazků 460 207 217 228 240 

Δ ČPK -1280 -575 -604 -635 -668 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Příjem z prodeje nahrazovaného DM 

Stávající majetek je plně odepsán, takže jeho zůstatková cena je 0. Prodejní cena tohoto 

odepsaného majetku dosáhne částky 600 tis. Kč. 

Daňový efekt z prodeje 

Daňový efekt z prodeje je vypočítán jako prodejní cena majetku snížená o zůstatkovou 

cenu. Zjištěná hodnota je pak vynásobena sazbou daně z příjmů právnických osob,  

která je ve výši 19 %. 

Tržby 

Provedením marketingového průzkumu společností byly zjištěny požadavky na výrobu 

od stávajících a potenciálních odběratelů. V prvním roce po uvedení nového strojního 

parku je očekáván nárůst výroby o 750 tis. bm, v následujících letech se očekává nárůst 

výroby o 5 %. 

 

Tabulka 20 Očekávaný nárůst výroby 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Počet (tis. bm) 6000 6750 7087 7441 7813 8204 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce níže jsou uvedeny tržby od roku 2010 do roku 2018. Průměrný přírůstek tržeb 

je vypočítán za posledních 6 let, tento přírůstek ukazuje, že tržby od roku 2010 do roku 

2015 rostly v průměru o 5 167, 8 tis. Kč. V letech 2016 až 2018 jsou tržby navýšeny  

o tento průměrný přírůstek.  
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Tabulka 21 Tržby od roku 2010 do roku 2018 

Tržby/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby (tis. Kč) 31664 40676 46027 46500 52380 57503 62659 67815 72971 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Průměrná cena za běžný metr je stanovena ve výši 9, 50 Kč. Tržby od roku 2019 do 2023 

vycházejí z obratu roku 2018, ke kterému je připočítáno navýšené množství (vychází  

se z tabulky 20) vynásobené průměrnou cenou za běžný metr. Vývoj tržeb plynoucí 

z investice je vyčíslen v tabulce 22. 

 

Tabulka 22 Očekávaný vývoj tržeb 

Tržby/rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby (tis. Kč) 72971 80096 83297 86660 90194 93909 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Provozní náklady 

V tabulce 23 jsou uvedeny provozní náklady, které investici ovlivní, jsou to tedy pouze 

osobní náklady a spotřeba materiálu a energie. Od roku 2016 do roku 2018 jsou provozní 

náklady navyšovány o průměrný přírůstek, který je ve výši 4 866 tis. Kč a vychází 

z hodnot od roku 2010-2015.  

 

Tabulka 23 Provozní náklady od roku 2010-2018 

Provozní náklady/rok 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Spotřeba materiálu a 

energie (tis. Kč) 
17032 20916 26320 27134 32231 36326 40420 44515 

Osobní náklady (tis. kč) 2572 3765 3922 5843 6518 7289 8060 8832 

Celkem (tis. Kč) 19604 24681 30242 32977 38749 43615 48480 53346 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2019 společnost přijala dva nové pracovníky, došlo ke zvýšení osobních nákladů 

o 807 tis. Kč, v tomto roce byly také uvedeny do provozu nové stroje, které vyrobí více 

běžných metrů, poroste tedy i spotřeba materiálu. Náklady na spotřebu materiálu jsou 

vyčísleny společností na 5, 30 Kč/bm. Nové stroje jsou také úspornější na energii  

a na produkci odpadu. Společnost dle majitele společnosti ušetří na energii 10 tis. Kč 
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ročně a na snížení zmetkovitosti 200 tis. Kč/rok. Od roku 2019 je spotřeba materiálu  

a energie ovlivněna přírůstkem očekáváné výroby, úsporou energie a snížením produkce 

odpadu. Vývoj provozních nákladů je uveden v tabulce 24. 

  

Tabulka 24 Očekávané provozní náklady 

Provozní náklady/rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Spotřeba materiálu a 

energie (tis. Kč) 44515 48279 50068 51946 53919 55989 

Osobní náklady (tis. Kč) 8832 9639 9639 9639 9639 9639 

Celkem (tis. Kč) 53346 57918 59707 61585 63557 65628 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přírůstek tržeb, nákladů a odpisů 

Přírůstky tržeb, provozních nákladů a odpisů vychází z tabulek 22, 24 a 25. Uvažované 

hodnoty jsou přírůstky oproti hodnotě nultého roku, tedy roku 2018. 

 

Odpisy 

V níže uvedené tabulce jsou vypočítány odpisy pro nově pořízené stroje. Pořizovací 

hodnota strojového parku bude ve výši 3 930 Kč. Stroje řadíme do dlouhodobého 

hmotného majetku. Pro odepisování majetku byly zvoleny účetní odpisy, které vyjadřují, 

jak je majetek v průběhu času opotřebován. Doba odepisování byla stanovena účetní 

jednotkou společnosti na 5 let. Stroje budou uvedeny do užívání na konci roku 2018  

a budou se odpisovat od roku 2019. 

 

Tabulka 25 Odpisy DM (v tis. Kč) 

Rok 
Pořizovací 

cena 
Odpisy 

Zůstatková 

cena 

1. 3930 786 3144 

2.  786 2358 

3.  786 1572 

4.  786 786 

5.  786 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Přírůstek EBT, daň a EAT 

Přírůstek EBT zahrnuje přírůstky tržeb, které jsou snížené o přírůstky provozních nákladů 

a o přírůstky odpisů. Daň je vypočítána jako součin přírůstku EBT a sazby daně z příjmů 

právnických osob a EAT je přírůstek EBT mínus vypočítaná daň. 

 

Prodej DM 

Jelikož se nepředpokládá prodej pořízených strojů na konci ekonomické životnosti, ale je 

zde předpoklad pokračování ve výrobě, je u položky Prodej DM hodnota 0. 

 

Tabulka 26 Plán CF z investice (v tis. Kč) 

 

Kapitálová 

výstavba Ekonomická životnost 

 0 1 2 3 4 5 

Pořizovací cena 3930      

Výdaje na trvalý 

přírůstek ČPK 
1280      

Příjem z projede 

nahrazovaného DM 
-600      

Daňový efekt 

z prodeje 
114      

Δ Tržby  7125 10327 13690 17224 20938 

Δ Provozní náklady 
 4572 6361 8239 10211 12282 

Δ Odpisy 
 786 786 786 786 786 

Δ EBT  1767 3180 4665 6226 7870 

Daň 
 336 604 886 1183 1495 

EAT  1431 2576 3778 5043 6375 

Δ Odpisy 
 786 786 786 786 786 

Prodej DM      0 

Δ ČPK 
 575 604 635 668 0 

CF -4724 1642 2757 3929 5162 7161 

Kumulované CF -4724 -3083 -325 3604 8766 15927 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.4.2 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní podniková sazba je stanovena průměrnými náklady na kapitál za pomocí 

stavebnicového modelu. 
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Stavebnicový model pro stanovení WACC 

K tomuto výpočtu byl použit Benchmarkingový diagnostický systém INFA, který je 

k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Do systému byly zadány 

potřebné hodnoty za období z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. 

 

 

Obrázek 11 Hodnoty za společnost Clia, s.r.o. (Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2005–2017) 

 

Po zadání výše uvedených hodnot do systému bylo zvoleno odvětví podle CZ-NACE, 

v tomto případě odvětví 13 Výroba textilií, poté byl automaticky vygenerován náklad  

na vlastní kapitál (re), který je pro podnik Clia, s.r.o. 8, 23 %. Náklady na vlastní kapitál 

se rovnají průměrným nákladům na kapitál, protože společnost nevyužívá cizí zdroje 

financování. 

 

 

Obrázek 12 Náklad na vlastní kapitál (Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2005–2017) 

  

Ověření výpočtu: 

 

WACC= rf + rLA + rPOD +rFS 
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Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) 

Společnost má úplatné zdroje ve výši 45 mil. Kč, tato hodnota je menší než 100 mil. Kč, 

takže riziková přirážka za velikost podniku bude ve výši 5 %. 

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) 

Tato přirážka spočívá ve srovnání ukazatele rentability aktiv s hodnotou X1. Ukazatel 

rentability aktiv je ve výši 14, 82 %. Hodnotu X1 vypočítáme následovně: 

X1=
A

OBUVK )( 
*

U

BU O
 

X1=
56079

)45235(
*

0

0
= 0 % 

Rentabilita aktiv je větší než hodnota X1, takže přirážka za podnikatelské riziko se bude 

rovnat minimální hodnotě v odvětví. Tato hodnota je 2, 65 %. 

 

 

Obrázek 13 Doporučená minimální hodnota rPOD  

(Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2005–2017) 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu podniku (rFS) 

Tato přirážka charakterizuje vztahy mezi aktivy a pasivy a je vázána na běžnou likviditu 

(L3), kterou srovnáváme s likviditami odvětví. Jelikož je běžná likvidita podniku (L3) 

větší než pohotová likvidita odvětví, tak přirážka za finanční stabilitu je 0 %. 

  

Vypočítané hodnoty dosadíme do vzorce. 

WACC= 0,58+5+2,65+0= 8, 23 % 
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4.4.3 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Metoda čisté současné hodnoty  

Pro stanovení čisté současné hodnoty z očekávaných příjmů byl použit průměrný náklad 

na vlastní kapitál vypočítaný dle stavebnicového modelu. ČSH je rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů a náklady vynaloženými na investici, tedy suma 

diskontovaného plánovaného CF (15 554 tis. Kč) snížená o kapitálové výdaje  

(4 724 tis. Kč). 

 

Tabulka 27 Čistá současná hodnota (v tis. Kč) 

Diskontované CF/rok 
0 1 2 3 4 5 

Plánované CF -4724 1642 2757 3929 5162 7161 

Kumulované CF -4724 -3083 -325 3604 8766 15927 

(1+i)t 1 1,0823 1,1714 1,2678 1,3721 1,4850 

Diskontované plánované 

CF 
-4724 1517 2354 3099 3762 4822 

ČSH 6105      

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jelikož je čistá hodnota investičního projektu kladná, můžeme investici přijmout, protože 

zvyšuje hodnotu podniku. 

Index rentability 

Matematicky lze index rentability vyjádřit jako podíl čisté současné hodnoty investice  

a diskontovaných výdajů na investici.  

Ir = 
6105

4724
 

Ir = 1,29 

Jelikož je index rentability větší než 1, projekt může být postoupen k realizaci, protože je 

index větší než 1. Čím je hodnota vyšší, tím je investice ekonomicky výhodnější. 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Je další metoda sloužící k hodnocení efektivnosti investice. Pro výpočet vnitřního 

výnosového procenta byla použita funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI, kterou nabízí 
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Microsoft Excel. IRR investičního projektu se rovná 58 %. Společnost by měla projekt 

přijmout, protože míra IRR je vyšší než diskontní sazba. Čím vyšší je míra vnitřního 

výnosového procenta, tím je investice ekonomicky výhodnější.  

Metoda doby návratnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou se podniku vrátí vynaložené náklady z peněžních 

příjmů z investice. Čím kratší je doba splácení, tím je investiční projekt výhodnější. Doba 

splácení musí být kratší než doba životnosti investice.  

 

Z plánovaného CF z investic vyplývá, že doba návratnosti investice bude delší jak 2 roky. 

Investiční projekt každý rok přinese jinou výši peněžních příjmů, pak je tedy nutné roční 

hodnotu diskontovaného CF přičítat do doby, dokud není kumulovaná částka rovna 

investičním nákladům.  

 

Tabulka 28 Diskontované CF (v tis. Kč) 

Diskontované CF/rok 0 1 2 3 4 5 

Diskontovaný výdaj -4724      

Kumulované diskontované CF  1517 3871 6970 10732 15554 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

DN = 2+
(4724−3871)

(6970−3871)
 

DN = 2, 275 roku 

 

Kapitálové výdaje plynoucí z investičního projektu by měly být splaceny za 2 roky, 3 

měsíce a 9 dní. 

 

4.5 Rizika související s projektem 

4.5.1 Identifikace rizik 

V této podkapitole jsou rizika, která by mohla projekt ovlivnit. Rizika jsou následující: 

• neochota pracovníků učit se novým věcem, 

• nesplnění podmínek žádosti o dotace, 
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• konkurence, 

• ztráta klíčového odběratele, 

• časová bariéra, 

• útlum poptávky, 

• poranění pracovníků, 

• poškozeni či zničení stroje. 

4.5.2 Ohodnocení rizik 

V tabulce 29 se nachází všechna výše uvedená rizika. Ke každému riziku je přidělena 

pravděpodobnost od 0 do 1, dále dopad, který riziko bude mít pro společnost, ten bude 

nabývat hodnot od 1 do 10. A na závěr se vypočítá hodnota rizika, která se vypočítá jako 

součin pravděpodobnosti a dopadu rizika. 

 

Tabulka 29 Kvantifikace rizik 

Pořadové 

číslo 

Riziko Pravděpod

obnost 

Dopad Hodnota 

1 Neochota pracovníků učit se novým 

věcem 
0,2 

3 0,6 

2 Konkurence 0,6 9 5,4 

3 Ztráta klíčového odběratele 0,4 10 4 

4 Časová bariéra 0,3 5 1,5 

5 Útlum poptávky 0,3 9 2,7 

6 Poškození strojů 0,6 8 4,8 

7 Nesplnění podmínek žádosti o dotaci 0,3 6 1,8 

8 Poranění pracovníka 0,4 3 1,2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po vypočítaní hodnoty rizika si určíme rozmezí a rozdělíme rizika na běžná, závažná a 

kritická (tabulka 30). Rozmezí bylo stanoveno dle uvážení autorky a majitele společnosti. 
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Tabulka 30 Rozdělení rizik 

Rozmezí Rozdělení rizik 

0-0,3 běžná 

0,4-0,6 závažná 

0,7-1 kritická 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle stanoveného rozmezí se do běžných rizik, které společnost mohou ohrozit řadí 

neochota pracovníků učit se nové věci, dále časová bariéra, útlum poptávky, nesplnění 

podmínek žádosti o dotaci a poranění pracovníka. Do závažných rizik jsou zařazeny 

rizika jako konkurence, ztráta klíčového odběratele, který tvoří velkou část tržeb 

společnosti a poškození strojů, které by mohlo ohrozit plynulost výroby. Kritická rizika, 

která by mohla způsobit bankrot společnosti zde nehrozí. 

4.5.3 Mapa rizik 

Na obrázku níže může vidět grafické znázornění rozdělení rizik. Na vodorovné ose je 

vynesen dopad a na ose svislé pravděpodobnost. 

 

 

Graf 2 Mapa rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tohoto grafu lze snadno vyčíst, která rizika jsou pro společnost největší. Hodnoty 

nacházející se pravém horním rohu mají největší pravděpodobnost a největší dopad pro 

společnost.  
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4.5.4 Opatření ke snížení rizik 

V této podkapitole jsou návrhy na opatření ke snížení. Návrhy jsou seřazeny podle 

hodnoty rizika, tedy od největší hodnoty po nejmenší. 

Konkurence (R2) 

Evropský trh směřuje k vývoji výrobků s vysokou precizností na zpracování, nároků 

 na kvalitu i těch nejmenších detailů, pestrostí jednotlivých typů co do vzorů a barevnosti. 

Pokud bude společnost analyzovat konkurenci, pružně reagovat na poptávku na trhu  

a vyrábět i nadále kvalitní a cenově dostupné výrobky, může tak ostatním společnostem 

i nadále konkurovat. Více by se společnost měla zaměřit na propagaci společnosti,  

aby se zviditelnila na trhu. Doposud se společnost na propagaci nezaměřovala. 

Odpovědnou osobou bude majitel společnosti.  

Poškození stroje (R6) 

Na strojích v průběhu jejich používání dochází k poškození nebo ke zničení, proto je 

zapotřebí tyto stroje pojistit. Pojišťují se technologie, jejichž poškození či zničení by mělo 

významný dopad na hospodaření společnosti. Tímto pojištěním může podnik předejít 

případným ztrátám způsobeným nefunkčností strojů. Odpovědnost za zajištění bude mít 

banka.  

Ztráta klíčového odběratele (R3) 

Je nanejvýš důležité, získávat informace o zahraničních odběratelích a průběžně 

analyzovat trh, kde odběratel působí. Prioritní je také smluvní ujednání a vyjádření 

smluvních podmínek obou stran. Odpovědnou osobou bude majitel společnosti.  

Útlum poptávky (R5) 

Pokud se poptávka na jednom trhu sníží, může ji společnost Clia, s.r.o. vyvážit vyšším 

prodejem tam, kde poptávka po jeho výrobcích roste. Společnost tímto způsobem může 

rozdělit své aktivity mezi více různých trhů, to má příznivý vliv na stabilitu společnosti. 

Jednotlivé trhy se totiž mohou lišit vývojem konjunktury, sezonností, vývojem 

hospodářské politiky apod. Odpovědnost za zajištění bude mít majitel společnosti.  
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Nesplnění podmínek žádosti o dotaci (R7) 

Společnost si pro zajištění projektu najme projektového manažera, který má několikaleté 

zkušenosti s realizací investičních projektů. Tento manažer bude mít tedy na starosti 

přípravu žádosti.  

Časová bariéra (R4) 

Toto riziko představuje malou hrozbu. Společnost si pro realizaci projektu k získání 

nového stroje najala dva externí pracovníky, proto časové zatížení společnosti nebude 

velké.  

Poranění pracovníků (R8) 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit pracovníky společnosti s bezpečnostními a 

požárními předpisy na pracovišti, včetně rizik vyplývajících s manipulací se stroji. Tyto 

rizika by měla být zveřejněna na nástěnkách společnosti, aby si je mohl každý 

připomenout. Zaměstnanci by měli být proškoleni s používáním nových strojů a 

seznámeni s riziky, která mohou plynout z jejich používání. Rizika by měla být 

připomínána na pravidelných poradách, aby se na ně nezapomínalo a předcházelo se tak 

zraněním. Nákladem bude čas pracovníků. 

Neochota pracovníků učit se novým věcem (R1) 

Vize organizace je personálem sdílena, proto je toto riziko velice nízké. Společnost 

pracovníky obeznámí s plánovanými změnami a nutností proškolení na nové stroje. Na 

závěr jim bude sděleno, že výměnou strojového parku za nový se pracovníkům v tomto 

roce podaří překročit výkon tkalcovny oproti předešlému roku, takže mohou očekávat 

velké výkonnostní odměny. Pracovníci tak přijmou výměnu strojů kladně.  Odpovědnost 

za obeznámení bude mít na starosti majitel společnosti. Nákladem bude vynaložený čas 

pracovníků. 

 

Po navrhnutých opatřeních se sestavila opět tabulka, avšak ke každému riziku byla 

přidělena nová pravděpodobnost a nový dopad rizika. 
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Tabulka 31 Nové ohodnocení rizik 

Pořadové 

číslo 
Riziko 

Nová 

pravděpodobnost 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

1 

Neochota pracovníků učit se novým 

věcem 0,1 2 0,2 

2 Konkurence 0,4 7 2,8 

3 Ztráta klíčového odběratele 0,3 8 2,4 

4 Časová bariéra 0,2 4 0,8 

5 Útlum poptávky 0,2 8 1,6 

6 Poškození stroje 0,5 6 3 

7 Nesplnění podmínek žádosti o dotaci 0,2 7 1,4 

8 Poranění pracovníka 0,3 2 0,6 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tabulky vyplývá, že všechna rizika se nyní řadí do rizik běžných, které zásadně 

neovlivňují chod společnosti. 

 

V pavučinovém grafu lze vidět porovnání hodnot rizika, tedy hodnoty rizika před 

opatřením a hodnoty rizika po opatření. Všechny hodnoty se po opatření snížily. 

 

 

Graf 3 Zobrazení hodnot rizika před a po opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy. 

Návrh se týká modernizace výroby, která společnosti přinese možnost inovovat výrobky 

s vyšší přidanou hodnotou. Společnost tak bude moci v budoucnu uspokojit požadavky 

stálých a nových zákazníků.  

 

V první kapitole diplomové práce jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, které byly 

čerpány z odborné literatury nebo z internetových stránek týkajících se daného tématu. 

Z vysvětlených základních pojmů je vycházeno při zpracování analytické a návrhové 

části.  

 

Druhá kapitola se týká stručného popisu analyzované společnosti a provedení kritické 

analýzy. V práci byla provedena PEST analýza, Porterova analýza, model 7S a analýza 

marketingového mixu 4P. Zjištěné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby z těchto 

analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze, ze které vyplynulo, že pořízení nové technologie 

by vyřešilo slabé stránky a hrozby společnosti. Nová technologie zvýší kapacitu výroby 

a obnoví nevyhovující výrobní zařízení, a také vytvoří dobrou výchozí pozici pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a posílí postavení zejména na exportních trzích. Dlouholeté 

zkušenosti, stabilní majetková struktura a stálí zaměstnanci jsou silnými stránkami 

společnosti, které dávají předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu. Pořízením nových 

technologií by společnost mohla získat nové zákazníky a uspokojit lépe stávající 

zákazníky, a též by mohla začít vyrábět nové výrobky s vyšší kvalitou. Rozšířila  

by se výrobní kapacita, zvýšila produktivita práce a rozšířil sortiment o složitější výrobky, 

a to vše při nižší energetické náročnosti na jednotku produkce. 

 

Stěžejní kapitolou diplomové práce je návrhová část, která pojednává o nákupu tří 

tkalcovských strojů. Nové stroje částečně nahradí zastaralé zařízení a přinesou s sebou 

řadu výhod (např. zvýšení výrobních kapacit, rozšíření sortimentu, zvýšení kvality  

a snížení zmetkovitosti zamezením chyb lidského faktoru, vyšší produktivitu práce  

a zvýšení konkurenceschopnosti). V návrhové části je uveden podrobný harmonogram 

realizace celého projektu a zabezpečení projektu lidskými zdroji, způsob financování 

nákupu dlouhodobého majetku a plán cash flow z investice, ze kterého byla následně 
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vypočítána čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento a doba 

návratnosti investice. Na základě těchto metod hodnocení efektivnosti investice bylo 

rozhodnuto, že projekt společnost Clia, s.r.o. může přijmout k realizaci. V závěru této 

části jsou identifikována rizika, která by mohla projekt ovlivnit a navrhnuta opatření  

pro jejich eliminaci. 
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