
 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
 
 

ÚSTAV EKONOMIKY
INSTITUTE OF ECONOMICS
 
 
 
 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
KAPACIT SPOLEČNOSTI INDUSTRIAL ENGINEERING 
Sく Rく Oく 
BUSINESS PLAN に EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITIES OF INDUSTRIAL ENGINEERING SくRくOく
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTERろS THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 
 

BRNO ヲヰヱΑ 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

ÚSTAV EKONOMIKY 
INSTITUTE OF ECONOMICS 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR に ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH 
KAPACIT SPOLEČNOSTI INDUSTRIAL ENGINEERING 

EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITIES OF INDUSTRIAL ENGINEERING SくRくOく

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

BIく Z┌┣;ﾐ; V;ﾉﾗ┗= 

Iﾐｪく Tﾗﾏ=ジ HWヴ;ﾉWIﾆ┠が PｴくDく

  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH 
KAPACIT SPOLEČNOSTI INDUSTRIAL ENGINEERING 

EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITIES OF INDUSTRIAL ENGINEERING SくRくOく 

Iﾐｪく Tﾗﾏ=ジ HWヴ;ﾉWIﾆ┠が PｴくDく 



Fakulta podnikatelská, Vysoké uFení technické v BrnT / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav ekonomiky
 

Studentka: Bc. Zuzana Valová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Podnikové finance a obchod
 

Vedoucí práce: Ing. Tomáｻ Heralecký, Ph.D.
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
ｲeditel ústavu Vám v souladu se zákonem F. 111/1998 Sb., o vysokých ｻkolách ve znTní pozdTjｻích
pｳedpisﾉ a se Studijním a zkuｻebním ｳádem VUT v BrnT zadává diplomovou práci s názvem:

Podnikatelský zámTr ♠ rozｻíｳení výrobních kapacit spoleFnosti Industrial
Engineering s. r. o.

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a souFasné situace
Vlastní návrhy ｳeｻení, pｳínos návrhﾉ ｳeｻení
ZávTr
Seznam pouﾘité literatury
Pｳílohy

Cíle, kterých má být dosaﾘeno:

Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského zámTru pro rozｻíｳení výrobních kapacit
spoleFnosti Industrial Engineering s. r. o.. Cílem této práce je potvrzení Fi vyvrácení proveditelnosti
projektu.

Základní literární prameny:

FOTR, Jiｳí a Ivan SOUEEK. Podnikatelský zámTr a investiFní rozhodování. Praha: Grada Publishing,
2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-0939-2.

KISLINGEROVÁ, Eva. Manaﾘerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice
ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.



Fakulta podnikatelská, Vysoké uFení technické v BrnT / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

KORÁB, VojtTch, Mária REﾗ｡ÁKOVÁ a Jiｳí PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press,
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0.

SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-8-
-247-4103-1.

SYNEK, Miloslav. Manaﾘerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert
(Grada). ISBN 978-80-247-3494-1.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven Fasovým plánem akademického roku 2016/17
 
 
 

V BrnT dne 28.2.2017
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Tomáｻ Meluzín, Ph.D.

ｳeditel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav ｺkapa, Ph.D.
dTkan

 



ABSTRAKT 
PUedmEtem diplomové práce je sestavení podnikatelského zámEru pro rozšíUení 

výrobních kapacit společnosti Industrial Engineering s. r. o. poUízením nových 

technologií. V teoretické části práce je popsán význam podnikatelského zámEru, 

význam podnikání a základní právní formy podniku. Součástí je popis struktury 

a sestavení podnikatelského zámEru. V praktické části je na základE analýzy 

současného stavu a marketingové analýzy společnE se zpracováním 

podnikatelského zámEru posouzena realizovatelnost projektu s pozitivním 

výsledkem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Podnikatelský zámEr, podnik, podnikatel, poUízení technologie, povrchová úprava 

díl], SWOT analýza 

ABSTRACT 
The subject of this thesis is to assemble a business plan for expansion of 

production capacities of Industrial Engineering company s.r.o. by acquisition of 

new technologies. The theoretical part describes the importance of the business 

plan, the importance of business and basic legal forms of business. The part of it 

is also a description of the stucture and assembly of the business plan. In the 

practical parts there is an analysis of the current situation and marketing analysis, 

alon with the processing of the business plan assessed the feasibility of the project 

with a positive result. 

KEYWORDS 
Business plan, business, business man, acquisition of technology, surface 

treatment of parts, SWOT analysis 
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ÚVOD 
Podnikatelský plán je d]ležitý nejenom pUi zakládání nového podniku, ale také pUi 

zásadním rozšiUování stávajícího podniku a pUi poUizování nových technologií. 

Poskytuje podniku návod o jeho situaci, možnostech a ukazuje danou možnost 

úspEchu realizace zvoleného podnikatelského plánu. MEl by zajistit jak ziskovost 

podniku, tak uspokojení majitele s jeho podnikáním včetnE stabilního zázemí 

svých zamEstnanc]. 

Podnikatelský plán by mEl pomoci podnikateli dát jasnou vizi jeho podnikání, 

popsat podnikatelské pUíležitosti, určit potenciální trhy, analyzovat jeho 

konkurenci na trhu, stanovit cíle, marketingovou a obchodní strategii včetnE 

finančního plánu. Podnikatelský plán dává podnikateli konkrétní pUedstavu o tom, 

kde se nachází, kam se chce dostat a jak toho chce dosáhnout. 

Podnikatelský plán neslouží vždy nutnE pouze samotnému podnikateli, ale 

z hlediska možného financování podnikatelského plánu subjekty z vnEjšího 

prostUedí, se jedná o klíčový dokument pUi získávání kapitál].  

Podnikatelský plán by mEl být maximálnE konkrétní a sepsaný dle reálných 

podklad]. Podnik si musí stanovit reálné a dosažitelné cíle, kterých je schopný 

dostát pUi svém podnikání a stanovit si činnosti, které k dosažní stanovených cíl] 

povedou. 

Téma podnikatelský plán jsem si vybrala na základE svého současného 

zamEstnání. Považuji za zajímavou pUíležitost zúčastnit se zpracování 

podnikatelského plánu, a proto jsem se po dohodE s vedením společnosti rozhodla 

zpracovat podnikatelský plán formou diplomové práce. Moje diplomová práce by 

mEla společnosti pUispEt být o krok napUed pUed konkurencí a mnE se zúročením 

svých dosavadních teoretických a praktických znalostí a zkušeností. 

Podílet se na sestavování podnikatelského plánu beru jako pUíležitost podílet se na 

významném projektu naši společnosti, kterému budu pUítomná od začátku 

pUípravy celého projektu pUes instalaci nových technologií až do zabEhnutí 

bEžného provozního procesu. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro společnost 

Industrial Engineering s.r.o. Společnost v současné dobE zajiš[uje služby v oblasti 

tepelného zpracování hliník], impregnace neželezitých a železitých kov] a mokré 

lakování. Z d]vod] zajištEní komplexních požadavk] zákazník] a z d]vodu 

zajímavé pUíležitosti na trhu se rozhodla společnost zavést novou technologii 

povrchových úprav a rozšíUit portfolio svých stávajících výrobních technologií, 

kterými zajistí velmi široké portfolio povrchových úprav pro své zákazníky. 

Společnost by chtEla na tuto novou technologii získat finanční dotaci.  

Tato práce vychází z teoretických poznatk] získaných studiem daného oboru na 

vysoké škole, studováním potUebné odborné literatury a praktickými zkušenostmi 

získanými na pozici obchodního manažera v analyzované společnosti. 

Vlastní práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá 

samotnou podstatou podnikání a významem podnikatelského zámEru, sestavením 

a strukturou podnikatelského zámEru včetnE podp]rných analýz jako hlavními 

pUedpoklady úspEšného projektu. 

Praktická část Ueší konkrétní situaci podnikatelského zámEru v analyzované 

společnosti, jehož výsledkem má být poUízení nových technologií. Obsahem 

praktické části je charakteristika žadatele podnikatelského plánu, specifikace 

projektu včetnE významných informací o poUizovaných technologiích a popis cíl], 

kterých má být dosaženo. Dále je v této části popsaná technická specifikace 

projektu, SWOT analýza projektu a časový harmonogram projektu. Nejd]ležitEjší 

části je finanční analýza projektu, která pomocí pomErových ukazatel], 

hodnocením ekonomické efektivnosti investice a plánem financování společnost 

informuje o tom, zda do daného podnikatelského zámEru investovat nebo 

neinvestovat v souvislosti s rizikem zamýšlených cíl]. 

ZávErem této práce musí být potvrzení či vyvrácení proveditelnosti projektu, který 

zahrnuje nejenom samotné poUízení nové technologie, ale i potUebnou udržitelnost 

spolu s finanční návratnosti projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická východiska práce slouží k vypracování praktické části. Tato část se 

zabývá náležitostmi podnikatelského zámEru a metodami analýz.  

1.1 Význam podnikatelského zámEru 

Na základE technicko-ekonomických studií projekt], investičních program] 

a finančních plán] podnik], jsou poskytovány základní informační vstupy pro 

zpracování podnikatelských zámEr], které se chystá podnik realizovat. Tyto 

zámEry slouží zpravidla ke dvEma účel]m. Za prvé m]že podniku sloužit jako 

určitý vnitUní dokument pro vlastní Uízení firmy. PotUebný význam má však ve 

druhém pUípadE, a to když podniku slouží pro externí uplatnEní podnikatelského 

zámEru. To znamená, že se podnik chystá realizovat financování projektu 

s využitím cizího kapitálu, pUípadnE se uchází o nEkterý druh nenávratné podpory. 

V tomto pUípadE je zásadním krokem pUesvEdčit poskytovatele kapitálu 

o výhodnosti a uplatnEní projektu, který chce podnik realizovat a  na který využije 

získaný cizí kapitál. Poskytovatelem cizího kapitálu m]že být napUíklad banka, 

jiný penEžitý ústav, forma dotací a další. [1] 

Pro podnik je jeho podnikání v nejvyšším zájmu a d]ležitosti, avšak pro banku 

nebo Ueditele fondu je podnikatelský zámEr určitého podniku jedním z mnoha. 

Proto je d]ležité udržet si souhlas a zájem. Podnik tím dosáhne tím, že jeho žádost 

bude: 

 srozumitelná, 

 stručná, 

 logická, 

 pravdivá; 

a všude kde to bude možné, budou jeho slova doložena čísly. [2] 

Zahájení zpracování podnikatelského zámEru pUedchází jeden zásadní krok, a to 

rozhodnutí zahájit podnikání. K rozhodnutí o zahájení podnikání by mEla pUispEt 

a pUedcházet poctivá úvaha o pozitivních a negativních d]sledcích. Tyto d]sledky 
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je pro potenciálního podnikatele d]ležité si uvEdomit a vyhodnotit. Zahájení 

podnikání je vynaložením daných náklad], které pUedstavují riziko nenávratnE 

ztraceného určitého kapitálu. Na potenciálního podnikatele budou od začátku 

zahájení podnikání kladeny povinnosti spojené se znalostí účetních, daOových 

zákon] a dodržování zákona. V pUípadE, že se podnikatel rozhodne být zároveO 

i zamEstnavatelem, pUebírá odpovEdnost za své zamEstnance. To pUedstavuje 

odpovEdnost za jejich mzdy, nepravidelnou pracovní dobu a pUípadné zvážení, jak 

budou do jeho podnikatelských aktiv zasahovat zdravotní potíže zamEstnanc]. 

Podnikání nem]že být pUikázáno ani naplánováno, ale je možné usnadnit jeho 

zahájení. [3] 

1.2 Podstata podnikání 

Podstatu podnikání m]žeme definovat jako motiv o snahu zhodnocení vlastního 

kapitálu, uspokojování potUeb zákazník], kde bude potUeba vyhovEt svými 

výrobky a službami prostUednictvím trhu a tím čelit riziku. Snahou podnikatele je 

stanovení takové strategie a politiky, které povedou k minimalizaci rizika na 

pUijatelnou úroveO. [4]  

D]vod] pro zahájení podnikání m]že být celá Uada, m]že se jednat o náhody či 

konkrétní životní osudy a úvahy mnoha lidí. PUedstavíme si typické d]vody 

podnikání. [3] 

Sebezáchovný pUístup k podnikání – do této skupiny Uadíme relativnE velký 

počet nezamEstnaných osob nebo osoby, které jsou zamEstnané, ale upínají se 

k realizaci podnikání jako k poslední nadEjí své „sebezáchovy“. Tato skupina 

potenciálních podnikatel] má však o podnikání často idealistické pUedstavy 

a neuvEdomuje si, jak velké riziko je s podnikáním spojené. TEmto osobám chybí 

potUebný kapitál a často i vzdElání vhodné pro podnikání. 

Romantický pUístup k podnikání – tímto pUístupem začínají v mnoha pUípadech 

osoby nadšené pro určitou činnost nebo mladí lidé. Na základE svých zaujatých 

pUedstav a informací se pustí do podnikání. Tento naivní pUístup m]že vést 

k velkému objemu objednávání zboží, které pak na trhu nejde na odbyt, 

a dodavatele si žádají zaplacení svých faktur apod. 
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Podnikatel rozsévač – tito podnikatele mají spoustu nápadu, často i originální. 

Nedokážou ale odhadnout, jestli jsou jejich nápady v daných podmínkách 

realizovatelné. Podnikatel nezná zpracování kalkulací, rozpočt], vedení účetní 

evidence, a neví, kolik si m]že dovolit vynaložit množství penEžních prostUedk] 

do r]zných činností. U tEchto podnikatel] dochází ke ztrátE motivace dotáhnout 

vEci do konce, když se nedaUí a pouští se do nových nápad]. 

Podnikání zkusmo – v tom pUípadE podnikání se vEtšinou jedná o soubEžné 

podnikání (napU. podle živnostenského zákona) společnE s pracovním pomErem. 

D]vodem tohoto podnikání m]že být snaha o zvýšení svých osobních pUíjm], 

testování svých podnikatelských dovedností apod. 

Rentiérské podnikání – jedná se o formální podnikání z d]vod] legalizace 

pUíjm] z pronájm] svých nemovitostí. Nebo se m]že jednat o podnikatelské 

projekty investování financí do nemovitostí, které pUedstavují minimální provozní 

činnosti. Tyto projekty by však podnikateli realizovali podobný zisk jako jiné 

podnikatelské projekty. 

Podnikání vyslanc] – podnikatelé, začínající podnikatelé nebo zamEstnanci jsou 

obchodními zástupci domácích či zahraničních firem, kteUí získávají postavení na 

lokálním, regionálním či celostátním trhu.  

Exkluzivní podnikání – jedná se o malý počet podnikatel], kteUí si umí nastavit 

sv]j exkluzivní standard služeb a produkt], a kteUí dokážou sv]j standard 

udržovat a rozvíjet. Do této skupiny patUí napU. odborníci, umElci či jiné firmy. 

Exkluzivní podnikání často realizují zamEstnanci špičkových pracoviš[, kteUí na 

základE získaného know-how odchází z firmy a mají dostatek vlastního kapitálu 

pro zahájení podnikání. 

Expanzivní podnikání – zahájení podnikání na základE nápadu a pUimEUeným 

štEstím pUi zahajování podnikání. BEhem nEkolika let si podnikatel získal své 

jméno na trhu a jeho firma se vyvinula do takových rozmEr], že má d]ležité 

lokální či celostátní postavení na svém trhu. 

Podnikání jako poslání – jedná se o určitý životní styl, pro který mají 

podnikatelé zcela jasnou strategii podnikání a vyhranEnou životní filozofii. Dále 

to m]že být rodinné podnikání se zájmem o udržení tradice a pokračování ve 
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vedení rodinné firmy. 

Tiché podnikání – podnikání je bu@ legální podle obchodního zákoníku, nebo 

nelegální. V obou pUípadech je však tichým společníkem často vEUitel, který 

očekává zhodnocení p]jčením svého kapitálu bez pUímého kontaktu na podnikání. 

Často není potUeba mít oprávnEní k podnikání. Legální a nelegální podnikání 

m]že mít mnoho podob, které bývají více či ménE zastUené co je ještE legální a co 

už ne. [3] 

Zahájení podnikání definujeme následujícími čtyUmi kroky: 

 rozhodnutí o tom, v čem podnikat – stanovení osobních 

a podnikatelských cíl], sebehodnocení začínajícího podnikatele, výbEr 

a definování podnikání, výbEr zp]sobu zahájení podnikání; 

 shromaž@ování informací a plánování podnikání – marketing, výroba, 

finance, legislativa, organizační struktura; 

 založení podniku (organizování podnikání) – registrace jména, obdržení 

patUičných dokument], otevUení účtu, vložení kapitálu, uzavUení smluv 

s dodavateli, stanovení priorit, výbEr a nástup zamEstnanc], doručení zboží 

od dodavatel], reklamní kampaO zahájení provozu; 

 zahájení vlastního podnikání – výroba produkt] a nabídka služeb, 

kontakt s prvními zákazníky, zaznamenávání prvních prodej], nové 

zakázky. [5] 

1.3 Podnikatel, podnikatel jako manažer či v]dčí osobnost 

„Podnikatelem m]že být fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské 

oprávnEní podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., ve znEní 

pozdEjších pUedpis]). Pr]kazem živnostenského oprávnEní je živnostenský list 

nebo koncesní listina. Za živnost se podle živnostenského zákona považuje 

jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázaná nebo není ze 

živnostenského zákona vyloučena.“[4] 

Dále m]žeme charakterizovat další dvE kategorie, se kterými se bEžné setkáme 

v teorii a v praxi. Jedná se o manažera a v]dčí osobnost. 
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Manažerem je osoba vykonávající základní manažerské funkce jako je plánování, 

organizování, výbEr a vedení lidí a kontrola. Aby bylo dosaženo co 

nejproduktivnEji zvolených cíl], lidé pracují společnE ve skupinách. Tento proces 

plánování a udržování nazýváme Uízení (management). Nejbližším českým 

výrazem pro manažera je „Uídící pracovník“.  

V]dčí osobnost je osoba, která umí získat a ovlivOovat své kolegy a podUízené ke 

snaze o dobrovolné a nadšené dosahování požadovaných skupinových cíl]. 

Autorita v]dčích osob spočívá v sile jejich myšlenek a je dána charismatem jejich 

osobnosti. [4] 

 

Obrázek 1: Podnikatel - Manažer - Lídr – vlastní zpracování 

Na obrázku č. 1 je znázornEno, že podnikatel, manažer a lídr mají rozdílné 

osobnostní vlastnosti pUi vykonávání svých činností, které se však m]žou prolínat. 

[4] 
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1.4 Podnik, právní formy podnik] 

„Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních 

a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží: 

 vEci, 

 práva, 

 jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající 

sloužit k provozu podniku. 

Soubor majetkových hodnot patUících podnikateli a majiteli sloužících, resp. 

majících sloužit k jeho podnikání se nazývá obchodním majetkem.“ [4] 

Podnikatelé se m]žou sami rozhodnout o vybrání své právní formy podnikání. 

Jejich rozhodnutí není nenávratné, mohou v pr]bEhu svého podnikání současnou 

právní formu transformovat. [6] 

1.4.1 Charakteristika nejd]ležitEjších právních norem podnikání 
Mezi základní právní formy podnikání patUí: 

1. samostatný podnikatel (fyzická osobnost podnikající na živnost), 
2. obchodní společnosti: 

 osobní – veUejná obchodní společnost, komanditní společnost 

 kapitálové – společnost s ručením omezeným, akciová 
společnost, 

3. družstva, 
4. státní podniky, 
5. evropské hospodáUské zájmové sdružení, 
6. evropská společnost, 
7. evropská družstevní společnost, 
8. ostatní. [6] 

1.4.2 Podniky jednotlivce – samostatný podnikatel 
Podnik jednotlivce m]žeme označit jako podnik fyzické osoby, které je jedinou 

osobou vlastnící sv]j podnik. Mezi hlavní výhody patUí potUeba menšího kapitálu 

pUi založení a bEhem podnikání je podnikatel minimálnE regulován státem. Za 

hlavní nevýhody tohoto podnikání m]žeme považovat složitEjší pUístup ke 
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kapitálu, životnost firmy je omezena životností vlastníka podniku a neomezené 

ručení za dluhy podniku.  

Tyto podniky mají formu živnosti, které jsou stanovené živnostenským zákonem 

živnosti na ohlašovací a koncesované. 

Živnosti ohlašovací jsou provozovány na základE ohlášení pUi splnEní 

požadovaných podmínek. DElíme je do tUí skupin: 

 živnosti Uemeslné – odborná zp]sobilost je dána vyučením v oboru a praxí 

(truhláUství, zednictví, zámečnictví), 

 živnosti vázané – každá živnost má stanovenou svoji vlastní odbornou 

zp]sobilost a vyžaduje získání pr]kazu zp]sobilosti (výroba, montáž, 

opravy a revize plynových a elektrických zaUízení), 

 živnosti volné – není stanovena odborná zp]sobilost, pUedmEtem 

podnikání je výroba a služby, které nepatUí do živností uvedených výše. 

Živnosti koncesované lze vykonávat pouze na základE tzv. koncese udElovanou 

živnostenských úUadem. Pro udElení je požadováno potUebné vzdElání, pUípadnE 

absolvování kurzu s daným zamEUením.  

Živnosti se dElí na výrobní, obchodní nebo poskytování služeb, na základE toho je 

určen pUedmEt podnikání. [4] 

1.4.3 Osobní společnosti 
Osobní společnosti jsou charakterizovány jako společnosti vytvoUené dvEma nebo 

více osobami, které se dElí o zisk a společnE jsou plnE zodpovEdní za všechny 

ztráty. Osobní společnosti rozdElujeme na veUejnou obchodní společnost 

a komanditní společnost. 

VeUejná obchodní společnost je sdružením nejménE dvou podnikatel] 

podnikajících pod společným jménem. Jméno musí obsahovat označení „veUejná 

obchodní společnost“ (zkrácený tvar v.o.s nebo veU. obch. spol.). Jedná se 

o právnickou osobu, která musí být zapsána v obchodním zákoníku. Kapitálem 

podniku jsou penEžité i nepenEžité vklady a za závazky ručí společnost celým 

svým majetkem. 
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Komanditní společnost je zakládána dvEma a více společníky, kdy jeden nebo 

více společníku ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu a jeden nebo 

více společníku celým svým majetkem. Dle ručení za závazky označujeme 

společníky jako komplementáUe nebo komanditisty Název společnosti musí 

obsahovat označení „komanditní společnost“ (zkrácený tvar k. s. nebo kom. 

spol.). [4] 

1.4.4 Kapitálové společnosti 
Kapitálové společnosti jsou společnosti charakterizované kapitálovou účastí 

společník], ve kterých společníci ručí jen do výše svého vkladu. Kapitálové 

společnosti rozdElujeme na společnost s ručením omezeným nebo akciovou 
společnost. 

Společnost s ručením omezeným m]že být založena jednou osobou, kdy jediný 

společník nem]že být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 

společnosti s ručením omezeným. Minimální výše vkladu je 1 Kč pokud 

společenská smlouva neurčí jinak. Výše vkladu m]že být pro jednotlivé podíly 

stanovena rozdílnE. [7] Společnost je odpovEdná za své závazky veškerým svým 

majetkem, společník je odpovEdný do výše svého vkladu. Nejvyšší orgán 

společnosti je valná hromada a statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé. 

Společenská smlouva m]že stanovit dozorčí radu valné hromady. Ve jménE 

společnosti musí být obsaženo označení „společnost s ručením omezeným“ 

(zkrácený tvar s. r. o. nebo spol. s r. o.). 

Akciová společnost je společností, která má daný základní kapitál rozvržením 

určitého počtu akcií o určité nominální (jmenovité hodnotE). Akcie jsou 

základním znakem akciové společnosti. Základní kapitál musí být v minimální 

výši alespoO 20 mil. Kč. Její název musí obsahovat označení „akciová společnost“ 

(zkrácený tvar a.s. nebo akc. spol.). Společnost je založena jedním zakladatelem, 

který je právnickou osobou nebo více zakladateli. OdpovEdnost ručí za své 

závazky celým svým jmEním, akcionáU za své závazky neručí. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada, která volí dva statutární orgány. Dozorčí rada, která je 

nejvyšším kontrolním orgánem společnosti a pUedstavenstvo. [4] 
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1.4.5 Družstva 
Jedná se o organizaci, která je vlastnEná a provozovaná společenstvím osob. 

Jejich cílem není vytváUení zisku, jejich cílem je užitek pro své členy. Družstvo 

musí založit minimálnE pEt člen] nebo alespoO minimálnE dvE právnické osoby. 

Družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem, členové družstva za závazky 

neručí. V názvu družstva musí být označení „družstvo“. Mezi orgány družstva se 

Uadí členská sch]ze, pUedstavenstvo a kontrolní komise. Pokud se jedná o malé 

družstvo, m]že všechny tyto funkce vykonávat členská sch]ze, která zvolí 

pUedsedu družstva (statutární orgán). [4] 

1.4.6 Evropské společenství a sdružení 
Jedná se o formu podnikání na základE norem Evropského společenství. Jejich 

založení je pUesnE definováno ve smErnicích EU a jejich založení je časovE 

náročné a obtížné. Evropská sdružení jsou zakládána smlouvou o sdružení 

ustanovenou Radou EHS. [4] 

1.4.7 VeUejné (státní) podniky, neziskové organizace 
VeUejné podniky jsou organizace založené státem nebo organizačními složkami 

státu, které jsou zcela vlastnEné státem nebo územními správními celky. Mohou 

být také ve smíšeném vlastnictví, které je označováno PPP – Public Private 

Partnership. Mezi tyto organizace patUí napU. železniční a vodní doprava, správa 

silnic a jiné. 

Neziskové organizace vykonávají veUejné prospEšné činnosti jako je obrana státu, 

bezpečnost a ochrana zdraví, vzdElávání a další. Tyto neziskové organizace jsou: 

 rozpočtové organizace, 

 pUíspEvkové organizace, 

 nadace. [4] 
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1.5 Sestavení a struktura podnikatelského zámEru 

Tato kapitola se zamEUuje na definování podnikatelského plánu, proč a jak by mEl 

podnik sv]j podnikatelský plán sestavovat a podle jakých kritérií se hodnotí. [8] 

1.5.1 Obecná forma podnikatelského plánu 
„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné 

vnEjší i vnitUní okolnosti související s podnikatelským zámErem. Je to formální 

shrnutí podnikatelských cíl], d]vod] jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí 

jednotlivých krok] vedoucích k dosažení tEchto cíl].“ (Orlík, 2011) [8] 

Sestavení podnikatelského plánu není závaznE stanoveno a je na každém 

podnikateli jak si sestaví sv]j vlastní podnikatelský plán. Musí však dbát na 

požadavky a strukturu dle svého investora či banky. NEkteré obsahové rysy 

podnikatelského plánu by však mEly být ve všech vypracovaných podnikatelských 

plánech pro jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu žadatel]. 

Dle zjištEných informací z praxe se podnikatelských plán skládá z následujících 

základních částí, které si pUedstavíme v navazujících podkapitolách. [9] 

1.5.2 Titulní list a obsah 
Titulní list je obsahem podnikatelského plánu. Mezi obvyklé údaje patUí název 

a sídlo společnosti, logo společnosti, jména podnikatel] a kontakty, popis podniku 

a druh podnikání, pUípadnE zp]sob financování a struktura podniku. Jako další 

doporučený údaj se uvádí prohlášení typu, že veškeré informace v dokumentu 

jsou d]vErné, pUedmEtem obchodního tajemství a v žádném pUípadE nesmí být 

kopírována nebo jinak rozmnožována a ukládána nebo tištEna bez písemného 

souhlasu autora podnikatelského plánu. 

Obsah umožOuje rychlejší a pUehlednEjší orientaci v podnikatelském plánu, 

pomáhá rychle najít určitE informace. Obsah by mEl být krátký omezený 

maximálnE na jednu a p]l stránky A4. Pro pUehlednost se uvádí pouze nadpisy 

prvního, druhého a tUetího stupnE. [8] 

1.5.3 Exekutivní souhrn 
Exekutivní souhrn je stručným shrnutím nejd]ležitEjších hledisek sestaveného 
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podnikatelského plánu. MEla by zde být mimoUádné vEnování pozornosti pUi 

zpracování, které probíhá po sestavení celého podnikatelského plánu. Jeho 

úkolem je maximální povzbuzení zájmu potenciálního investora. Zásadní problém 

je ve vybrání tEch nejd]ležitEjších aspekt] na malý počet stran. Hrubá osnova: 

 Budoucí poskytované produkty 

 Konkurenční výhoda a užitek pro zákazníka 

 Trh, tržní trendy, konkurence 

 Klíčové osoby, realizované úspEchy 

 Nejd]ležitEjší finanční informace 
 

D]ležitost exekutivního souhrnu závisí na velikosti podniku a na množství 

požadovaného kapitálu. [8, 9] 

1.5.4 Popis podnikatelské pUíležitosti 
V této části jsou sepsané možnosti, které jsou v současnosti dostupné pro 

podnikatele a jaká možná Uešení problému pUinese požadovaný nový výrobek či 

služba. 

Popis produktu podává informace o fyzickém vzhledu výrobku nebo 

o vlastnostech služby. K d]ležitým aspekt]m patUí informace o tom, zda je 

výrobek na trhu zcela nový nebo jestli se jedná o výrobek, který je na trhu již 

dostupný. D]ležitá je informace o doplOujících službách nabízeného výrobku. 

Mezi tyto služby m]že patUit údržba a oprava, zaškolení správného používání 

výrobku a jiné poradenské služby. V pUípadE, že se uvádí technické vlastnosti, je 

tUeba dbát na co nejkratší technické popisy, aby porozumEl i laik. PodrobnEjší 

technické informace se uvádí v pUíloze. Pokud je pUedmEtem podnikatelského 

plánu služba, je tUeba popsat její význam a funkčnost. Je nutné definovat 

poskytování nabízené služby a specifikovat vyžadované vybavení. 

Konkurenční výhoda musí jasnE prokázat, že daný podnikatelský plán pUichází 

z mnohem lepší nabídkou než je nabídka konkurence.  

Užitek pro zákazníka definuje prospEšnost daného výrobku nebo služby. 

Podnikatel musí podrobnE znát své zákazníky a sv]j trh v rámci pUedmEtu svého 
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podnikání. [8] 

1.5.5 Cíle firmy, vlastník] a manažer], pracovník] a poradc] 
Tato část podnikatelského plánu má za úkol pUesvEdčit investory pro sv]j 

podnikatelský zámEr, že podnik je schopný úspEšnE realizovat sv]j plán. Zásadní 

jsou v této části podnikatelské a odborné schopnosti managementu.  

Cílem firmy je na základE své historie jasné definovat svou vizi, kam bude firma 

smEUovat. Od této vize jsou poté odvozeny cíle firmy. Pro stanovení cíl], která 

stručnE charakterizuje vlastnosti cíl], je vhodné použít metodu SMART. 

 Specific – specifické cíle, 

 Measurable – mEUitelné cíle, 

 Achievable – akceptovatelné cíle, 

 Realistic – reálné cíle, 

 Timed – termínované cíle. 

Cíle by mEly být konkrétní minimálnE na jeden až dva roky s odhadem na pEt let. 

Cíle vlastník] a manažer] firmy jsou na základE klíčových osobnosti firmy 

velmi významné. PUedstavení klíčových osob znamená popis jejich vzdElání, 

dosavadních odborných a praktických zkušeností v požadovaných oblastech napU. 

Uídící zkušenosti.  

Cíle dalších pracovníku firmy společnE s cíly vlastníku a manažer] firmy lze 

charakterizovat i na základE organizační struktury firmy. Na základE organizační 

struktury jsou jasnE definovaní a znázornEni klíčový vedoucí pracovníci včetnE 

jejich vzdElání a praktických zkušeností a je zUetelná nadUízenost a podUízenost 

vedoucích. Vše je znázornEno organizační strukturou dané firmy. [8, 9] 

 

 



 26 

 

Obrázek 2: Víceliniová štábní organizační struktura; zdroj [10] 

Poradci jsou často využívání k tvorbE podnikatelského plánu firmy. Pokud se 

tedy firma rozhodne využít firemních poradc], je za potUebí poradce jmenovitE 

uvést v podnikatelském plánu. [8] 

1.5.6 Potenciální trhy 
Pro úspEšné zavedení potenciálních výrobk] a služeb na trh je zapotUebí d]kladná 

analýza oboru a trhu, na kterém se chce podnikatel uplatnit, a na základE tEchto 

analýz musí podnikatel prokázat, že takový trh existuje. V podnikatelském plánu 

se definuje: 

 celkový trh, 

 cílový trh. 
Celkový trh zahrnuje všechny využitelné možnosti daného výrobku nebo služby, 

na základE kterého se definuje cílový trh podnikatele společnE s jeho specifickými 

znaky. Čím lépe podnikatel vyhodnotí sv]j cílový trh, tím lépe bude moci svoje 

výrobky a služby pUizp]sobit potUebám zákazník]. To vede k dosažení úspEšnosti 

pUi realizaci podnikatelského plánu. [8] 
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1.5.7 Analýza konkurence 
Jedná se o analýzu konkurenčního prostUedí, ve které podnikatel popíše své 

nejd]ležitEjší konkurenty včetnE jejich slabých a silných stránek. V pUípadE 

negativního ovlivnEní tržního úspEchu popisovaného projektu se popíšou možné 

negativní vlivy. PUi posuzování silných a slabých stránek konkurence nesmí 

podnikatel zapomínat na subjektivní hodnocení zákazníka. Doporučenou metodou 

je pUímý vlastní pr]zkum zákazník]. [8, 11] 

1.5.8 Marketingová a obchodní strategie 
Mezi základní rysy marketingového mixu je Uazen výrobek, cena, podpora prodeje 

a distribuce. Všechny tyto rysy marketingového mixu tvoUí vzájemnou kombinaci 

zvolené strategie podnikatelského plánu.  

Výrobek a výrobková politika – z hlediska životnosti výrobku na trhu je tUeba 

dobUe znát životaschopnost výrobku na trhu. Pouze na základE této analýzy bude 

výrobek na trhu životaschopný. V Uešení pUicházejí následující situace: 

 V jakém časovém horizontu výrobky inovovat, jak často a kolik? 

 Jakou značku výrobku využít k označení výrobkové Uady? 

 Lze odlišit výrobek na základE jiné značky nebo obalu? 

 Možnost dodatečných služeb a jiné. [11, 12] 

Cena a cenová politika – z hlediska stanovení cen je potUeba vzít v úvahu více 

faktor] a je tUeba si uvEdomit, že cena nem]že být dlouhodobE pod úrovní 

náklad] na jednotku produkce. Možné je to pouze v krátkodobém pUípadE, 

dokonce to bývá i účelné. Mezi další ovlivOující faktory patUí napU. cenová 

politika rozhodujících konkurent], cenová elasticita, státní politika ovlivOující 

cenovou regulaci a další. PUi stanovování cenových program] si musí podnikatel 

odpovE@ na následující otázky: 

 Je vhodné usilovat o stejnou hladinu cen dle konkurence? 

 U kterých výrobk] je vhodné zámErnE snížit marži? 

 Který výrobek je vhodné použít jako cenový tahák? [11, 12] 
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Podpora prodeje – technicko-ekonomická studie by mEla specifikovat formy 

podpory prodeje, na základE kterých je tUeba dosáhnout pUedpokládané výše 

prodeje. Je nutný i odhad náklad] spojených s podporou prodeje. Mezi základní 

formy podpory prodeje patUí reklama a propagace, public relations, osobní prodej, 

orientace na specifické zboží a další. [11] 

Distribuční kanály – tvoUené jsou velkoobchodem, maloobchodem a pUímou 

distribucí zákazníkovi. Speciální pozornost by mEla být vEnována vhodnE zvolené 

metodE distribučního kanálu, jejich kombinacím a logistickým aspekt]m 

distribuce. Distribuční kanály se zabývají následujícím otázkami: 

 Je vhodnEjší distribuce pUímá nebo nepUímá? 

 Na které typy maloobchodních prodejen je vhodné se zamEUit? 

 Jakou roli bude mít merchandising (umístEní a prezentace výrobku 

v prodejnE)? [11, 12] 

1.5.9 Realizační projektový plán 
Dalším d]ležitým krokem pUi sestavování podnikatelského plánu je stanovení 

časového harmonogramu všech činností a dodavatelské zajištEní. Plán realizace 

projektu by mEl stanovit: 

 aktivity (administrativní úkony), které je tUeba zabezpečit, 

 termíny realizace tEchto aktivit, 

 zodpovEdné osoby za realizaci aktivit, 

 zdroje (finanční prostUedky aj.) pro realizace jednotlivých aktivit, 

 stanovení výsledk], ke kterým by mEly jednotlivé aktivity smEUovat, 

 vzájemnou závislost jednotlivých aktivit, 

 stanovení kritických aktivit, kterým je tUeba vEnovat zvýšenou 
pozornost. 

Realizační projektový plán musí respektovat zásady projektového Uízení 

a využívat odpovídající metody. Pokud se má plán stát účinným nástrojem 

kontroly a Uízení je tUeba pUi postupném realizování a zmEnách vnEjších podmínek 

plán neustále aktualizovat. [1] 
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1.5.10 Finanční plán 
Všechny informace z podnikatelského plánu jsou ve finančním plánu 

transformovány do finančních výstup], koeficient] a ukazatel]. Analyzování 

financi bývá často náročná činnost, ale je velmi d]ležitá pro investora či banku, 

která bude podnikatelský plán financovat. Podnikatel musí mít d]kladnE 

zpracovaný plán fungujícího cash flow. 

Finanční plán pUedstavuje zdroje financování podniku, jejich alokaci a následnou 

ziskovost. I pUestože podnik nemusí mít zatím žádné finanční prostUedky, finanční 

koeficienty lze vyčíslit na základE analýzy trhu, ze kterých vychází. Pro 

pUehlednost je vhodné použít jednoduché tabulky a grafy. Finanční plán se 

sestavuje na rozmezí pEt let, kdy první rok je popsán nejdetailnEji.  

Finanční by mEl obsahovat následující body: 

 Vložený kapitál 

 Počáteční (startupové) náklady 

 Náklady na výrobek / službu 

 Ostatní náklady 

 Strategie získávání zdroj] 

 PUíjmy z podnikání 

 PUedpoklady pro finanční ukazatele a výkazy 

 Odhadovaný výkaz zisku a ztrát 

 Odhadovaný výkaz cash flow 

 Odhadovaná rozvaha 

 Finanční ukazatele – ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti 

a další  

 Hodnocení ekonomické efektivnosti investice. [6] 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity mEUí schopnost podniku dostát svým závazk]m. Ukazují, zda 



 30 

je podnik schopen zaplatit dluhy v dobE jejich splatnosti. Likviditu podniku lze 

mEUit ve tUech stupních: 

 BEžná likvidita = obEžná aktiva / krátkodobé závazky; tato likvidita je 

označována jako likvidita 3. stupnE, která se využívá v krátkodobém 

horizontu, napU. mEsíc a její pUijatelná hodnota je v intervalu 1,5 – 2,5, 

pUičemž čím je hodnota nižší, tím je podnik h]Ue schopen splatit své 

závazky [6] 

 Rychlá likvidita = (obEžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky; rychlá 

likvidita je označována jako likvidita 2. stupnE, která se liší odečtením 

zásob z obEžných aktiv, proto vystihuje platební schopnost lépe než 

likvidita 3. stupnE a její pUijatelná hodnota se pohybuje v intervalu 1 – 1,5, 

kdy kritická je právE hodnota 1. [6] 

 Hotovostní likvidita = (hotovost + obchodovatelné cenné papíry) 

/ krátkodobé závazky; likvidita 1. stupnE nejlépe vystihuje platební 

schopnost firmy, nebo[ jsou vidEt prostUedky, kterými m]žeme pUímo 

zaplatit svým dodavatel]m a pUijatelná hodnota likvidity pro podnik je 0,5. 

[6] 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé Uízení aktiv vystihují, jak efektivnE hospodaUí podnik se svým 

majetkem (aktivy). Pokud si podnik drží mnoho penEz v zásobách, které má 

dlouho na skladE, znamená to, že podnik nehospodárnE váže finanční prostUedky, 

a tím dosahuje i nízkého zisku, protože tyto finanční prostUedky nem]že 

investovat do jiných prostUedk]. Ukazatelé se počítají pro jednotlivé položky aktiv 

(zásoby, pohledávky, stálá aktiva) a pro celková aktiva. [6] 

 Obrat zásob = tržby / pr]mErná zásoba; výsledek udává počet obrátek 

zásob za sledované období. V pUípadE, že vydElím výsledek 360, dostanu 

počet obrátek zásob za jeden den. Čím vyššího výsledku podnik dosáhne, 

tím je doba obratu kratší a to vede ke zvyšování zisku. [6] 

Ukazatelé rentability (výnosnosti) 

Ukazatelé rentability vyjadUují snahu podniku, neboli vliv likvidity, aktivity 



 31 

a zadluženosti na zisk podniku (zisk po zdanEní). Podnik by si mEl na základE 

zjištEných hodnot pravidelnE aktualizovat hodnoty finančních ukazatel] a na 

základE zjištEných hodnot svolávat strategická jednání, na kterých se bude 

rozhodovat o dalších činnostech podniku nebo které činnosti by se mEli 

eliminovat. [6] 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = EAT / VK; míra zisku, která 

pUipadá na jednotku investovaného VK. [6] 

 Návratnost investic (ROI) = EAT / (celková aktiva – krátkodobé cizí 

zdroje), podnik ukazatel hodnotí hrubou finanční výkonnost podniku, 

který vyjadUuje, s jakou účinností p]sobí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdroje financování. [6]  

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) = EAT / celková aktiva, ukazatel ROA 

pomEUuje čistý zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdroj] jsou financována. [6] 

 Rentabilita tržeb (ROS) = EAT / tržby; výsledek znázorOuje pomEr čistého 

zisku pUipadající na 1 Kč tržeb. [6] 

Ukazatelé zadluženosti a finanční stability 

Tyto ukazatelé udávají, jakou části podnik financuje svá aktivita pomocí dluhu 

(cizího kapitálu). [6] 

Tyto ukazatele lze mEUit dvEma zp]soby: 

 z rozvahy zjistím část tvoUenou cizím kapitálem: 

zadluženost = celkový dluh / celková aktiva; tímto výpočtem zjistím 

celkovou zadluženost, tj. do celkového dluhu vkládám dlouhodobé 

i krátkodobé cizí zdroje a v pUípadE, že zadluženost pUevyšuje hodnotu 

majetku, lze o podniku Uíci, že je pUedlužený. [6] 

 z výkazu zisku a ztrát zjistím krytí náklad] na cizí kapitál (úroky a další 

poplatky) ziskem pUed úroky, tzv. EBIT: 

úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Za kritickou hodnotu podnik považuje hodnotu 1, výchozí hodnota by 
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mEla být vyšší. [6] 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice 

Podstatou hodnocení ekonomické efektivnosti investice je vyhodnocení, zda 

získané prostUedky pUevyšují vynaložené prostUedky na počátku investice. 

Vzhledem k časovému období životnosti investice je tUeba zohlednit hodnotu 

penEž, která se v čase mEní. [4] 

Mezi nejčastEjší metody hodnocení ekonomické efektivnosti zamýšlené investice 

(podnikatelského plánu) patUí: 

1. Pr]mErné roční náklady 

2. Diskontované náklady 

3. Čistá současná hodnota 

4. Index rentability (ziskovosti) 

5. VnitUní výnosové procento (IRR) 

6. Pr]mErná rentabilita (výnosnost) 

7. Doba návratnosti. [4] 

Dle výše uvedených základních metod jsem odvodila v praktické části v kapitole 

5.10.9 potUebné metody vyhodnocení analyzovaného podnikatelského plánu.  

1.5.11 PUílohy 
V této části je vhodné, aby podnikatel uvedl pUílohy podnikatelského plánu jako 

napU. výpisy z obchodního rejstUíku, technologické schéma výroby, výkazy zisku 

a ztrát, rozvahy a penEžní tok a jiné. [11] 
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1.6 Hlavní pUedpoklady úspEšnosti projektu – podp]rné 
analýzy 

Marketingové prostUedí pUedstavuje nekončící Uadu pUíležitostí a hrozeb pro 

podnik. Je tedy potUeba d]kladnE prostUedí analyzovat, identifikovat a na základE 

toho pUizp]sobit chování podniku vývoji prostUedí. [5] 

1.6.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je obecná analýza, která identifikuje a porovnává význam silných 

(Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zamýšleného podnikatelského plánu 

a  dále pUíležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), kterým bude muset podnik 

čelit.  

Silné stránky – informují o tom, jaké skutečnosti pUinášejí výhody pro zákazníky 

a pro podnik. 

Slabé stránky – informují o skutečnostech, které podnik nedElá správnE nebo ve 

kterých si ostatní podniky na trhu vedou lépe. 

PUíležitosti – informují podnik o skutečnostech, které mohou pomoci ke zvýšení 

poptávky nebo lépe uspokojí zákazníky a pUinesou podniku úspEch. 

Hrozby – informují o skutečnostech, trendech a událostech, které podniku mohou 

snížit poptávku nebo vznik nespokojenosti zákazník]. [5]  
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Obrázek 3: Ilustrace SWOT analýzy - zdroj [13] 

Ze SWOT analýzy bývá odvozována matice TOWS, které dává podrobnEjší 

rozbor jednotlivých strategií.  

 
Silné stránky 

1. 
2. 

 

Slabé stránky 

1. 

2 

PUíležitosti 

1. 

2. 

 

SO strategie 

maxi – maxi 
Maximalizace 

silných stránek pro 

využití výhod 

 

WO strategie 

mini – maxi 
Využití pUíležitosti 

k pUekonání 

slabých stránek 

Hrozby 

1. 

2. 

 

ST strategie 

maxi – mini 
Podpora silných 

stránek ke snížení 

 

WT strategie 

mini – mini 
Ustupování, dElat 

kompromisy 

Tabulka 1: Matice TOWS - vlastní zpracování 

1.6.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza m]že být použitá také jako PEST analýza (vynechání 

„L“ faktor]). Jedná se o nástroj, který podniku slouží k identifikaci a zkoumání 
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externích faktor]. Tato analýza zkoumá sociální, legislativní, ekonomické, 

politicko-právní a technologické faktory. 

Sociální faktory – zkoumají trh práce, demografické ukazatelé, úroveO vzdElání, 

mobilitu, postoje k práci a volnému času a další.  

Legislativní faktory – zkoumají oblast zákon], jejich použitelnost a výklad, 

stabilita vlády, pracovní právo, ochrana životního prostUedí a další.  

Ekonomické faktory – zkoumají oblast makroekonomických ukazatel], restrikci 

vývozu a dovozu, pUímé a nepUímé danE, trendy HDP, úrokové míry, 

nezamEstnanost, inflaci a další. 

Politicko-právní faktory – zkoumají politické postoje k podnikání, vliv 

politických stran, fiskální politika, sociální politika, vízová politika a další. 

Technologické faktory – zkoumají rychlost technologických zmEn a pokrok], 

výši výdaj] na výzkum, podporu vlády v oblasti výzkumu, obecnou 

technologickou úroveO a  další. [9, 12] 

1.6.3 Porter]v model pEti konkurenčních sil 
Jedná se o model, který zkoumá konkurenty podniku, jak potenciální tak 

existující. Model zkoumá možné chování a síly konkurenčních subjekt], bariér 

vstupu konkurenčního prostUedí a další. Pro účely podnikatelského plánu podniku 

bude stačit vymezení pEti následujících oblastí.  

Konkurence v odvEtví – jedná se o konkurenční typy podniku podnikající ve 

stejném oboru či oblasti, jako analyzovaný podnik. JedinE specializace určitých 

podnik] m]že konkurenční subjekty diferencovat. 

Hrozba vstupu nových konkurent] – jedná se o ty subjekty, které vstupují na 

analyzovaný trh nebo potenciálnE hodlají vstoupit. Toto riziko m]že podnikatel 

pouze odhadovat na základE charakteru trhu, dosahovaného zisku, budoucího 

vývoje trhu, bariér vstupu na trh a jinými.  

Hrozba vzniku substitut] – jedná se o ohrožení analyzovaných výrobku či 

služeb na trhu jinými podobnými produkty, které mohou již nabízené produkty 

určitým zp]sobem nahrazovat.  
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Kupní síla odbEratel] (zpEtná integrace) – z této oblasti plyne riziko zvýšení 

konkurence v pUípadE, že se náš potenciální či současný odbEratel rozhodne, 

zajiš[ovat si dodáváme produkty analyzovaného podniku vlastními silami.  

Kupní síla dodavatel] (dopUedná integrace) – v tomto pUípadE se jedná 

o rozšíUení stávajícího dodavatele analyzovaného podniku, který se rozšíUením 

svého podnikání posune do podnikatelské sféry svého p]vodního odbEratele -  

zákazníka (analyzovaného podniku) a tím se stane jeho konkurencí. [9] 

1.6.4 Bod zvratu 
Významným ukazatel pro podnik je bod zvratu, který je používán jako výchozí 

bod pro Uadu rozhodnutí. Podnik musí znát, kdy a pUi jakém počtu (obratu) jsou 

pokryty veškeré fixní a variabilní náklady podniku a v jaké fázi se dostane do 

tzv. ziskové zóny. [18] 

Další označení bodu zvratu je napU. kritický bod rentability, bod krytí náklad], 

bod zisku nebo mrtvý bod. Každý vyjmenovaný název nese jeho význam. [19] 

Analýza bodu zvratu je pro podnik také d]ležitá, aby si podnik uvEdomil, vztah 

mezi náklady a ziskem. Analýza se tedy netýká pouze oblasti stanovení objemu 

výkonu a souvisejících náklad]. Efektem této provozní páky je odraz vztahu 

podílu variabilních a fixních náklad] ve vztahu k objemu výroby a vytváUeného 

zisku. [20] 

Určit bodu zvratu lze dvEma zp]soby, a to bu@: 

 početním Uešením – toto Uešení vychází z teorie, že v místE bodu zvratu 

dochází k pokrytí veškerých fixních náklad] a variabilních náklad]. Pokud 

je východiskem použití pUíspEvku na úhradu, existuje zde pevný vztah 

mezi cenou za kus a vynaloženými variabilními náklady. Na základE 

tohoto pUíspEvku je zaručeno, že veškeré variabilní náklady jsou zahrnuté 

v cenE za kus. Zbylá část ceny potom slouží ke krytí fixních náklad]. [18] 

 grafickým vyjádUením – toto vyjádUení vyjadUuje pr]sečík dvou kUivek, 

a to kUivku pUíjm] a kUivku náklad]. KUivka pUíjm] začíná v bodE nula, 

ve kterém není generován žádný pUíjem (tržba). Druhým bodem kUivky je 

libovolnE zvolený počet prodaných kus], pUi kterém jsou tvoUeny pUíjmy. 

Pokud je toto množství vynásobeno cenou, v souUadnicovém systému se 
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získá druhý bod, který určuje pUímku. Tento vývoj tržeb je lineární, tedy 

stoupání a klesání pUímky závisí na cenE za kus. Nákladová kUivka se 

skládá z fixních a variabilních náklad]. Fixní náklady jsou znázornEné 

jako rovnobEžka k úsečce, která má stále stejnou vzdálenost od osy x. 

Fixní náklady nezačínají od nuly jako pUíjmová pUímka, protože v podniku 

vznikají náklady i pUesto, že podnik negeneruje žádné pUíjmy ani 

neprodukuje žádnou výrobu. Vynesením této pUímky určí podnik objem 

fixních náklad]. V nulovém bodE výše fixních náklad] začíná r]st kUivka 

variabilních náklad]. Druhý určující bod této pUímky se stanovuje určením 

libovolného objemu výkon].  

Vzniklý trojúhelník z kUivky pUíjm] a z celkových náklad] je ohraničený 

právE bodem zvratu. Tento trojúhelník určuje plochu, kde ještE nejsou 

pokryty fixní náklady, jedná se o tzv. zónu ztráty, která se zmenšuje 

s rostoucí produkcí. V bodE zvratu jsou veškeré náklady již pokryty. Od 

místa bodu zvratu, pUevyšují tržby náklady, a podnik se nachází 

v tzv. ziskové zónE, která je ohraničena výrobními kapacitami podniku. 

[18]  

 

Obrázek 4: Grafické vyjádUení bodu zvratu - zdroj [18] 

1.6.5 Analýza rizika 
V souvislosti s podnikatelským plánem chápeme riziko jako negativní vychýlení 

od cíle. Riziko je spojeno s nepUíznivými dopady na podnik. Analýza rizika 

umožOuje podniku dva možné pohledy na zamýšlený podnikatelský plán. Bu@ 
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podniku slouží jako nastínEní pravdEpodobnosti rizikové situace nebo jako 

pUípravné opatUení, které bude muset podnik realizovat v pUípadE, že daná riziková 

situace ve skutečnosti vznikne. Své možné pUíčiny má každá riziková situace. 

Podnik m]že pomocí analýzy rizika dospEt k návrhu preventivních opatUení, která 

mohou snížit konkrétní významná rizika. [8] 

Rizika lze dElit na ovlivnitelná a neovlivnitelná, dále na vnitUní a vnEjší. Na 

základE vEcné náplnE lze dElit rizika na mechanická, výrobní, ekonomická, tržní, 

finanční, politická a další. Podnik m]že analýzu rizik provádEt pomocí 

napU. expertního hodnocení nebo analýzou citlivosti. [8] 

 Expertní hodnocení faktor] rizika – jedná se o odborný odhad 

významnosti faktor] vzhledem k plánovaným cíl]m podniku. Významnost 

faktor] rizika lze posoudit dle dvou hledisek – pravdEpodobnost jejich 

výskytu a intenzity negativního vlivu. Rizikový faktor je pro podnik tím 

významnEjší, čím je riziko pravdEpodobnEjší a čím vyšší je intenzita 

negativního vlivu. D]ležitý vliv na kvalitu takovéto analýzy má i míra 

pUedvídatelnosti posuzovaných faktor], která m]že být na relevantním 

trhu malá, a dále zkušenosti osoby, která takovýto odhad provádí. [8] 

 Analýza citlivosti – tato analýza podniku zjiš[uje citlivost hospodáUského 

výsledku (nebo jednotlivých složek) na faktory, které jej ovlivOují. Jedná 

se o faktory vyhodnocené na základE expertního odhadu jako významné, 

a jejichž dopady se pomocí analýzy citlivosti podnik snaží zpUesnit v rámci 

pUípravy na jejich výskyt použitím exaktnEjších optimalizačních metod. 

Mezi nejsledovanEjší faktory ovlivOující hospodáUský výsledek patUí výše 

poptávky, realizovaná tržní cena podnikových produkt] s ohledem na 

konkurenci a zmEny fixních nebo variabilních náklad]. Výsledky 

takových to analýz jsou individuální se vztahem k subjektivitE 

zpracovatelé takového analýzy a mohou nabývat odlišných hodnot. [8] 



 39 

 

1.7 Formy financování podnikatelského plánu 

PUi zakládání podniku nebo pUi dalším rozvoji lze využít r]zné finanční zdroje. 

Hlavním členEním finančních zdroje je z hlediska vlastnictví a právního postavení 

zdroje členEní na zdroje vlastní a cizí. Vlastní zdroje financování zahrnují vklady 

vlastník], zisk, odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a dále 

prodej aktiv. Cizími zdroji jsou úvEry, popU. p]jčky. Dále existují zdroje 

financování v podobE leasingu, faktoringu a forfaitingu, dluhopisy, tiché 

společenství, business angel a venture kapitál (rizikový kapitál). [8] 

PUi úvaze, jaké zdroje financování podnik použije, je nejpodstatnEjší úvaha 

analýzy, kdy, jak a v jaké výši dokáže podnik generovat cash flow, tj. hotové 

peníze. V pUípadE, že zahájení tvorby cash flow je vzdálenEjší (napU. více než 

jeden rok a podnik nedisponuje zdroji na pUeklenutí tohoto období, zUejmE budou 

zvažovány cizí zdroje financování. Pro rychlé využití vlastních zdroj] financování 

musí podnik co nejdUíve produkovat pozitivní penEžní tok. [8] 

Možné varianty cizích zdroj] financování: 

1.7.1 ÚvEry 
Mezi časté cizí zdroje financování patUí úvEry. ÚvEry lze dElit na úvEry finanční, 

které jsou charakteristické poskytnutím určité penEžní částky, nebo na úvEry 

obchodní. Finanční úvEry se dElí na úvEry krátkodobé (doba splatnosti do 1 roku), 

stUednEdobé (doba splatnosti max. do 5 let) a dlouhodobé (doba splatnosti nad 

5 let). Banka jako vEUitel poskytuje podniku úvEry na financování krátkodobých, 

stUednEdobých i dlouhodobých podnikových potUeb. Obchodní úvEry se poskytují 

mezi účastníky obchodních vztah]. [8] 

1.7.2 Leasing 
Leasing je alternativní formou, jak m]že podnik nakoupit dlouhodobý majetek 

(movitý i nemovitý majetek) bez výrazného dlouhodobého zadlužení. Podnik na 

základE leasingové smlouvy obdrží zaUízení bez okamžitého zaplacení ceny 

zaUízení. [8] 
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 Operativní leasing – sjednává se na kratší dobu a jeho součástí je 

servis pronajatých vEcí, smlouva bývá uzavUena na kratší dobu než je 

životnost pronajatého majetku, majetek z]stává po skončení smlouvy 

ve vlastnictví leasingové společnosti 

 Finanční leasing – tento leasing je nevypovEditelný, stanovené 

splátky musí uhradit cenu majetku, není poskytován servis, nájemce 

vEtšinou majetek pojiš[uje a udržuje 

 Prodej a zpEtný leasing – základem je prodej majetku leasingovou 

společností a pronajmutí majetku podnikem pro zajištEní likvidity 

podniku, samozUejmostí je vyšší konečná cena vlivem ceny penEž 

a poplatk]. [8] 

1.7.3 Faktoring a forfaiting 
Podstatou je odkup pohledávek v pUípadE potUeby podniku získat okamžité 

finanční prostUedky. 

Faktoring pUedstavuje formu krátkodobého financování odkupem krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku pUed dobou jejich splatnosti. Faktoringová 

společnost financuje pohledávky, které vznikají dodávkami zboží nebo služeb na 

obchodní úvEr, bez zajištEní, na základE kvalitních obchodních vztah] a bonity 

odbEratele, pU. dodavatele. PUedností faktoringu je pružnost získání bez dalších 

schvalovacích procedur a bankovních jištEní. Jedná se zpravidla o odkup 

krátkodobých pohledávek s dobou splatnosti 14-90 dní.  

Forfaiting je metoda odkupu stUednEdobých a dlouhodobých pohledávek 

forfaitingovou společností na tuzemském a mezinárodním obchodE. Forfaitingové 

společnosti odkupují pohledávky, které jsou nEjakým zp]sobem jištEné (bankovní 

záruka, akreditiv, smEnka s bankovním ručením, aj.). Odkupují se obvykle 

pohledávky se splatností minimálnE 90 dní, dále se odkupují i pohledávky 

s nEkolikaletou splatností, napU. 5-7 let. Výhodou forfaitingu je okamžitá úhrada 

pohledávky a pUenesení rizika na forfaitéra. Podobné je to i u možného kurzového 

rizika a úrok], kdy zmEny mohou vzhledem k dlouhodobosti pohledávek být 

zvláš[ významné. [8] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU – 
INDUSTRIAL ENGINEERING S.R.O. 

Pro správné stanovení podnikatelské plánu provedu analýzu současného stavu 

a k tomu jsem se rozhodla využít SWOT analýzu, PESTE analýzu, Porterovu 

analýzu konkurenčních sil a marketingový výzkum. Tyto analýzy patUí mezi 

základní analýzy, které poskytují komplexní pohled na stav podniku, situaci na 

trhu a všechny ostatní faktory, které budou ovlivOovat náš podnikatelský plán. 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýzou jsem hledala a analyzovala silné a slabé stránky společnosti 

Industrial Engineering s.r.o. a zároveO pUíležitosti a hrozby prostUedí, ve kterém se 

společnosti pohybuje.  

Silné a slabé stránky jsou faktory, které je společnost schopná účinnE ovlivOovat 

a  jsou plnE v kompetenci společnosti.  

2.1.1 Silné stránky 
 PUedchozí zkušenosti s akvizicí technologie tepelného zpracování 

 Silná angažovanost majitele společnosti a zamEstnanc] 

 FinančnE stabilizovaná situace společnosti 

 Znalost trhu a schopnost vypracování reálné cenové nabídky pro zákazníka 

 Schopnost vytvoUit nové prostorové kapacity pro umístEní nové 

technologie 

 Certifikáty kvality ISO 9001, 140001 a ISO/TS 16949 

 Vybudované portfolio zákazník] 

 Zavedený informační systém se zamEUením na zákazníka – CRM 

 KomplexnEjší nabídka povrchových úprav zavedením nové technologie 
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2.1.2 Slabé stránky 
 Chybí praktické zkušenosti s provozem novE zavádEných technologií 

 Zvýšené zatížení stávajícího pracovního kolektivu 

 Slabá prezentace společnosti na internetu 

 Problémy s platební morálkou v]či zákazník]m 

 Vysoká energetická náročnost stávajících technologií – citlivost na zvýšení 

cen energií 

 Práce s nebezpečnými látkami 

 Nabízené služby jsou zamEUené na zákazníky z oblasti automotive 

 
U vnEjších faktor] bylo tUeba definovat možnosti společnosti na trhu tak, aby 

společnost mohla svoji pozici na trhu udržet a posílit. Hrozby bylo nutné 

definovat proto, aby jejich pUípadné p]sobení na společnosti bylo možné 

minimalizovat, pUípadnE se pUipravit na možné negativní d]sledky. 

2.1.3 PUíležitosti 
 Zahájení nové služby v oblasti povrchové úpravy 

 Posílení konkurenceschopnosti na trhu povrchových úprav  

 R]st trhu hliníkových odlitk], u kterých se využívá povrchová úprava 

 Vznik nových distribučních UetEzc] 

 Spolupráce s novými dodavateli 

 RozšíUení a diverzifikace podnikání 

2.1.4 Hrozby 

 PUípadný neúspEch na získání dotace na nové technologie 

 Vstup nové konkurenční společnosti na trh povrchových úprav 

 Možná hrozba substitut] 
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 Ohlášený konec intervencí ČNB - nejistý kurz české koruny 

 Nestabilní politická situace – sankce a ochranáUské bariéry 

 HospodáUský cyklus – možnost recese domácí resp. svEtové ekonomiky 

 Možná cenová válka ze strany konkurence 

Vyplývající strategie: 
SO strategie – pUedchozí zkušenost se zavádEním technologie tepelného 

zpracování poslouží jako pUedpoklad k úspEšné pUípravE a zavedení nové 

technologie. Vybudovaná základna stávajících zákazník] výraznE usnadOuje 

uplatnEní nové technologie na trhu, protože není nutné hledat kompletnE nové 

zákazníky, stávající zákazníci novE zavádEnou technologii poptávají. Pouze tedy 

doplníme a ucelíme požadavky našich zákazník]. 

WO strategie – rozšíUením portfolia podnikání zvýšíme obrat společnosti 

a správným Uízením cash flow zlepšíme platební morálku společnosti v]či našim 

zákazník]m. Správnou pUípravou celého projektu minimalizujeme nevýhodu 

chybEjících praktických zkušenosti se zavádEním nové technologie. A tím se nám 

bude postupnE snižovat zatížení stávajícího pracovního kolektivu.  

ST strategie – v pUípadE nepUidElení dotace je díky nízkým úrokovým sazbám 

možné náhradní Uešení financování projektu na základE úvEru. HrozbE 

konkurenčních firem budeme čelit neustálým zlepšováním kvality a zvyšováním 

efektivity celého procesu. 

WT strategie – zlepšením prezentace společnosti dalším zp]sobem než pouze na 

internetu dosáhneme pozitivního povEdomí o naší společnosti a to se stane dalším 

účinným nástrojem proti pUípadné hrozbE nové konkurence. 

2.2 SLEPT analýza 

Analýzou SLEPT jsem zkoumala faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické v oblasti podnikání naši společnosti. 

2.2.1 Sociální faktory 
Jedním z velkých problému současné situace na trhu práce je dostatek vhodné 
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pracovní síly. Jedná se nejenom o vhodné vzdElání, znalosti a dovednosti, ale 

i standardní návyky kladené na požadované pracovní pozice. Toto lze částečnE 

eliminovat pečlivým výbErem nových zamEstnanc], jejich zaučením a výchovou 

pro jejich pracovní zaUazení. Makroekonomické ukazatele z hlediska 

nezamEstnanosti a mzdové situace nejsou pro společnosti pUíznivé. Je dlouhodobE 

nízká nezamEstnanost a neustále zvyšování minimální mzdy. Politikou společnosti 

je, že nemá žádné pUedsudky v oblasti ohlednE zamEstnávání napUíč všemi 

vEkovými skupinami a je schopná zamEstnávat i osoby zdravotnE postižené, 

sociálnE slabší a jiné. 

2.2.2 Legislativní faktory  
Právní normy v oblasti povrchových úprav jsou pomErnE striktní, jelikož se jedná 

mnohdy o látky nebezpečné pro zdraví zamEstnanc] a životní prostUedí. Zahrnuje 

celou problematiku nákupu, pUepravy, skladování, používání a následné likvidace 

látek používaných pUi technologii povrchových úprav. Nevýhodou v ČR je 

četnost, nepUehlednost a neustálé zmEny legislativy podnikání. Samostatnou 

kapitolou je legislativa, a díky tomu značné finanční a organizační zatížení 

v oblasti BOZP. 

2.2.3 Ekonomické faktory  
PUíznivá situace z hlediska míry inflace, která se dnes pohybuje kolem 2 %. [10] 

Panuje ovšem značná nejistota ohlednE intervencí ČNB, respektive kurzu české 

koruny. Ohlášený konec intervencí vyvolává pUedpoklady kolísání kurzu koruny 

a  nemožnost dobUe plánovat náklady a exportní možnosti společnosti. Výhodou je 

ekonomická situace z hlediska tvorby HDP a pUíznivé pUedpoklady pro tento i celý 

pUíští rok. Také současná nízká úroková míra úvEr] vytváUí alternativu pro 

zajištEní financování projektu. Mezi další d]ležité ekonomické faktory Uadíme 

korporátní daO 19 % ze zisku, která není pro společnost v současné situaci 

motivační, ale ani likvidační. Pozitivní v současné situaci je, že se nepUedpokládá 

její zvyšování.  
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Obrázek 5: Míra inflace v procentech - zdroj [15] 

Ve společnosti Industrial Engineering s.r.o. se obchoduje se zahraničními 

společnostmi, ale i s nEkterými tuzemskými společnostmi v cizí mEnE EUR. Proto 

je podnikání spojeno s možným kurzovým rizikem, které vzniká na základE 

mezinárodních hospodáUských vztah] a je zp]sobeno zmEnou kurz] jednotlivých 

mEn. V d]sledku nepUíznivého vývoje kurzu dané mEny hrozí nebezpečí, že 

budeme inkasovat ménE a nedosáhneme stanovených zisk]. Tento vliv však není 

jednostranný. Na jedné stranE m]žeme snižovat výnosy, ale na druhé stranE zase 

m]žeme pUíznivE ovlivOovat náklady. 

Možné riziko jsme posuzovali ze dvou základních hledisek. Jednak z hlediska 

standardních pohyb] kurz], které s sebou pUináší podnikání, a jednak z hlediska 

intervencí ČNB. Druhé hledisko společnost považuje za nepUirozené, bere ho jako 

zbytečnE velký zásah do „tržní“ hodnoty koruny. V současnosti se tomu ale tak 

stalo, a proto musíme počítat i s tímto vlivem. 

Pro omezení negativního vlivu kurzového rizika je možno použít více nástroj], 

které mohou eliminovat nepUíznivé dopady na ekonomiku společnosti. Jedním 

z nich je volba mEny, ve které budeme obchodovat. V tomto smEru společnost 

nemEla velkou volbu, protože obchoduje pouze v tuzemsku a v nEkterých zemích 
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Evropské unie a vybraná mEny, se kterými společnost obchoduje, jsou Česká 

koruna a Euro. 

Aby byla společnost pUi Uízení kurzového rizika úspEšná, zavedla nEkterá opatUení, 

která mají vést k pozitivnímu vlivu zmEny kurz]. 

Ceny zakázek jsou pečlivE kalkulovány, tak aby z]stal pUimEUený zisk i v pUípadE 

nepUíznivého vývoje kurzu Eura a české koruny. V pUípadE pUíznivého vývoje 

kurzu, vzniká společnosti určitý „polštáU“, který m]že dále využít pro pUípad 

dalších nepUíznivých vývoj]. 

Mezi systémová opatUení patUí také to, že si v pUípadE exportu hledáme 

subdodavatele nebo nákup surovin a materiálu v oblasti kam budeme vyvážet. 

Jestliže pak koruna posiluje, musíme reagovat snížením svých cen, ale zároveO se 

nám projeví snížení náklad]. NEkterý materiál používaný na výrobky prodávaný 

v mEnE EUR, již také společnost nakupuje v mEnE EUR a tímto se do oblasti 

kurzového rizika dostává pouze rozdíl mezi pUíjmy a výdaji. 

V nEkterých pUípadech má společnost ošetUená kurzovní rizika pUímo 

v obchodních smlouvách, čímž pUenáší kurzové riziko rovnomErnEji nejen na 

společnost, ale i na obchodní partnery. Není vždy jednoduché prosadit do 

smlouvy podobná ustanovení, je potUeba obchodního partnera identifikovat a znát 

jeho požadavky a pozici na trhu. S nEkolika takovými obchodními partnery jsou 

smluvnE ošetUené zmEny finálního výrobku v závislosti na cenE vstupního 

materiálu. Je to zejména v pUípadE, kdy je materiálová náročnost z hlediska 

koncové ceny významná. Z hlediska výrobního zamEUení společnosti mluvíme 

o cenE hliníku u hliníkových odlitk]. Zde je možno používat tzv. kalkulace ceny 

s pomocí MTZ (Materialteuerungszuchlag), neboli pUirážka za nár]st ceny 

materiálu. Tato kalkulace je pomErnE častá právE u komponent] náročných na 

materiál. Cena výrobku se potom skládá z pevné fixní ceny a variabilní části, 

která kolísá nahoru či dol] podle skutečných náklad] na použitý materiál. Četnost 

zmEny MTZ bývá r]zná, nejčastEji je kvartální, ale m]že být napUíklad i mEsíční. 

Určování pohybu ceny materiálu je také smluvnE ošetUeno, nejčastEji to bývá 

pomocí LME (London Metal Exchange). LME je svEtové centrum pro obchod 

s pr]myslovými kovy. Na tomto trhu se obchoduje napU. 80 % neželených kov] 
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celého svEta, a proto je pohyb cen daného materiálu na LME brán jako určující 

pro stanovení MTZ. SprávnE nastavené MTZ Ueší nejen problém s výkyvem cen 

vstupního materiálu do výroby, ale také m]že částečnE eliminovat kurzového 

riziko společnosti. 

Není možné pokrýt a zajistit se proti veškerému riziku, které pUi obchodování 

v r]zných mEnách existuje, ale pUesto popsaná opatUení společnosti toto riziko 

významnE eliminují, a pozornost a úsilí, které je tomuto kurzovému riziku 

vEnováno, se vyplácí. 

2.2.4 Politické faktory  
PUes veškeré mediálnE prezentované nesoulady v koalici je současná vláda stabilní 

a je pUedpoklad, že vydrží v aktuálním složení až do dalších voleb. To vytváUí 

dobré podmínky pro stabilní podnikatelské prostUedí. Nadcházející podzimní 

volby však mohou celou politickou situaci zmEnit, pUesto je ale možné 

pUedpokládat, že podporu podnikání a zlepšování ekonomického prostUedí budou 

mít v programu všechna politická uskupení. 

2.2.5 Technologické faktory  
Nyní je možno využívat dotační programy na podporu podnikání, nákupu 

technologií a zavádEní inovací. S pUedpokládaným koncem podpory formou 

dotací je potUeba využít všech současných pUíležitostí. ObecnE v ČR není ideální 

situace ohlednE technologického vybavení podnik] a proto zavádEní nových 

a moderních technologií dává dobré pUedpoklady uspEt v konkurenci na trhu, jak 

v tuzemsku, tak i v zahraničí. Je potUeba však držet krok pUedevším ve srovnání 

s NEmeckem, kde je dlouhodobE kladen velký d]raz na technologické inovace 

a v poslední dobE je trendem Pr]mysl 4.0. 
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2.3 Porterova analýza pEti sil 

Pomoci Porterova modelu pEti hybných sil sem zkoumala konkurenční prostUedí 

v daném odvEtví, ve kterém společnost podniká.  

2.3.1 Konkurence v odvEtví 
Na českém trhu pracuje omezené množství firem, které jsou schopny poskytnout 

komplexní služby v oblasti povrchových úprav. Firmy často nabízí pouze dílčí 

úpravy jako je eloxace, zinkování, chromátování apod., ale málo kdy nabízí celé 

portfolio povrchových úprav. V drtivE vEtšinE, s výjimkou Kozák Svitavy s.r.o., 

mají firmy technologie staré až desítky let. Další nevýhodou firem jsou omezené 

možnosti povrchových úprav rozmErnEjších díl] a celk]. Mnohé firmy nemají 

povrchové úpravy jako hlavní činnost podnikání a slouží pro zajištEní vlastních 

potUeb povrchových úprav, pUípadnE nabízí na trhu své volné kapacity. Tím 

nesplOují požadavky specializace v daném odvEtví. Společnost Industrial 

Engineering s.r.o. bude schopna zavedením nové technologie nabídnout 

zákazník]m komplexní operace zahrnující povrchové úpravy jako lakování, 

impregnace, zinkování, chromátování, galvanické stUíbUení a jiné, včetnE zajištEní 

komplexní logistiky. Mezi pUímé konkurenty v oblasti jednotlivých druh] 

povrchových úprav patUí firmy PBS Velká Bíteš, Kozák Svitavy s.r.o., 

Galvanovna ADAFINISH s.r.o. Adamov, Galvanovna ChotEboU, Jihlavan a.s. 

Jihlava, MINIGAL Ždírec nad Doubravou. V oblasti tepelného zpracování hliníku 

patUí mezi konkurenty firmy QIP s.r.o., Metaz Týnec, Motor Jikov Group a.s., ČZ 

Strakonice a Eurotech a.s. Vhodným výbErem technologie bude splnEna 

schopnost zpracovávat i rozmErnEjší díly. Toto vše bude pUedstavovat ojedinElou 

konkurenční výhodu na trhu. Na českém trhu v současnosti neexistuje žádná jiná 

společnost s podobnE rozsáhlým portfoliem služeb v oblasti povrchových úprav.  

2.3.2 Hrozba vstupu nových konkurent] 
S potenciálním novým konkurentem je potUeba nutno počítat vždy. V odvEtví 

povrchových úprav je ovšem také nutno kalkulovat s vysokými vstupními 
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náklady, potUebou prostoru pro umístEní nových technologií a v neposlední UadE 

také s určitými zkušenostmi v Uízení projekt] pomErnE komplikovaného zavádEní 

nových technologií. To vše vyžaduje zkušený a angažovaný tým a čas potUebný 

k plánování, pUípravE a provedení celého projektu. Tím je hrozba vstupu nových 

konkurent] pomErnE omezena. PUesto hrozba vstupu nové konkurence existuje 

neustále, a proto je nutné udržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb a velmi 

dobré vztahy se svými zákazníky. ZároveO je nutné udržovat nízké náklady, 

pUípadnE hledat cesty jak je ještE více snížit. Moderní technologie a automatizace 

proces] k tomu významnE pUispívají a zároveO omezují možnost negativního 

p]sobení lidského faktoru. KaždopádnE cesta jak se bránit konkurenci je vysoká 

kvalita, flexibilita, inovace a nízké provozní náklady. 

2.3.3 Hrozba vzniku substitut] 
Výrobní operace v oblasti povrchové úpravE kov] lze v nEkterých pUípadech 

nahradit lakováním, nátEry nebo práškovými spékanými barvami. Dále žárovým 

zinkováním, pasivací a fosfátováním. Tyto zp]soby povrchové úpravy však 

nejsou dostatečnE kvalitní a trvanlivé, a ne vždy splOují náročné antikorozní testy. 

Proto zákazníci vyžadují inovativní technologie povrchové úpravy kov], které 

splOují současné náročné požadavky zákazník]. Z tohoto d]vodu společnost 

Industrial Engineering s.r.o. zavádí technologie, kde jsou implementované 

nejnovEjší poznatky z povrchové úpravy a ochrany kovu. Tyto budou zároveO 

splOovat požadavky vysoké efektivity výroby a stále se zpUísOující požadavky 

z hlediska ochrany zdraví a životního prostUedí. Tato zmiOovaná technologie 

vyplní mezeru na stávajícím trhu a uspokojí požadavky stále náročnEjších 

zákazník]. Tím je hrozba vstupu substitut] značnE omezena. 

2.3.4 Kupní síla odbEratel] 
TémEU každý zákazník má jiné a specifické požadavky. Cena je však z jedním 

rozhodujících faktor] každého zákazníka. Pro společnost je vhodné si udržovat 

portfolio zákazník], kteUí jsou finančnE silní, na druhou stranu velcí a silní 

zákazníci mají daleko silnEjší pozici pUi vyjednávání o cenE a určitE této výhody 

využívají. Mohou to udElat pUímo, tedy požadavkem a vyjednáváním o co nejnižší 

cenE, množstevních slevách, dopravE zdarma a jiných benefit]. Ale také nepUímo 
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tím, že část služeb začnou odebírat od konkurence. Je tedy potUebné mít neustálý 

pUehled o cenách na trhu, o síle vlastních zákazník], vytváUet pozitivní obraz 

o vlastní službE, nabízet pUidanou hodnotu a hlídat možné trendy v oblasti 

povrchových úprav.  

2.3.5 Kupní síla dodavatel] 
V oblasti povrchových úprav je síla dodavatele významná. Často se jedná 

o speciální procesy, látky a produkty, jejichž vývoje je časovE a finančnE náročný 

a jde neustále kupUedu. To má však velký vliv na kvalitu a provozní náklady naši 

společnosti. M]že to vytváUet určitou závislost na dodavateli, která není vždy 

výhodná z hlediska ceny a termínu dodání produktu, na druhou stranu tito 

dodavatelé vytváUí silné zázemí a podporu. Tato situace vytváUí velké nároky na 

proces vyjednávání cen a dodávek spotUebního materiálu. Dodavatelem 

spotUebního materiálu pro impregnační linku je významná zahraniční společnost 

UltraSeal se sídlem v Anglii. U bEžných chemikálií existuje více dodavatel] napU. 

Metaflux DE a u speciálních chemikálií pUedpokládáme dodávky od společnosti 

SurTec Čr s.r.o. 

2.4 Marketingová analýza 

V marketingové analýze se zabývám výrobkem (službou), cenou, propagací 

a distribucí.  

2.4.1 Popis služby 
Zamýšlené technologie povrchové úpravy zahrnuje tvrdé a dekorativní eloxování 

hliníku, galvanické zinkování, r]zné druhy pasivací a galvanické stUíbUení. 

V současné dobE není na trhu žádná firma, která by nabízela všechny výše 

uvedené možnosti povrchových úprav. Toto vytváUí pUedpoklad unikátního 

postavení na trhu povrchových úprav, kdy budeme schopni nabídnout zákazníkovi 

celou škálu uvedených technologií povrchových úprav. Hlavními zákazníky 

zamýšlených technologií jsou dodavatelé pro automotive, letecký pr]mysl 

a elektrotechnický pr]mysl, kde jsou vysoké požadavky na kvalitu uvedených 

povrchových úprav, a které jsou schopny zajistit pouze nejnovEjší známé 
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technologie. Tímto dojde k uspokojení potUeb typického zákazníka.  

Dále bylo pr]zkumem trhu a diskusemi se stávajícími zákazníky zjištEno, že trh 

v oblasti zpracování, tepelných úprav a ochrany kov] nenabízí v současnosti 

komplexní pUístup v nabídce výše uvedených služeb. Potenciální zákazníci budou 

tak moci využít nabízené služby na jednom místE. Mohou tak výraznE ušetUit čas 

a  náklady spojené s transportem svých výrobk], vyžadující r]zné operace. 

Výhled na další období je také vzhledem k současnému oživení ekonomiky 

a r]stu HDP v regionu centrální Evropy dobrý. Z výše uvedeného lze usuzovat, že 

zamýšlený projekt bude úspEšný.  

Vzhledem k neustávajícímu r]stu sektoru automotive s neustálým tlakem na 

zvyšování kvality a snižování hmotnosti nových produkt] lze pUedpokládat, že 

množství výrobk] z hliníku a tedy i jejich potUeba povrchové úpravy se bude 

zvyšovat. To souvisí i s povrchovými úpravami dalších kovových součástí 

v souvislosti s korozní ochranou v oblasti automotive. Zde jsou neustále tlaky 

zákazník] na stále kvalitnEjší díly vzhledem k navýšení jejich životnosti. I pro 

zákazníky dodávající pokovené (postUíbUené) součásti pro elektrotechnický 

pr]mysl se rýsuje možnost rozšíUení jejich výrobních dodávek. Z tEchto d]vod] 

lze vyvozovat, že poptávka po povrchové úpravE povrchu neželezných 

a železných kov] se bude zvyšovat. 

Hlavními zákazníky technologie pro zpracování hliníkových odlitk] jsou slévárny 

hliníku. Na českém trhu p]sobí cca 90 sléváren, z nichž ty vEtší ve vEtšinE pUípad] 

disponují vlastní technologií pro zpracování odlitk], ale vzhledem k časové 

a prostorové náročnosti této výrobní operace mají nedostatečné vlastní kapacity 

a tak velkou část tepelného zpracování realizuji u externích dodavatel]. Malé 

firmy nemají vlastní technologie vzhledem k investiční náročnosti poUízení vlastní 

technologie, a tak veškerou výrobu tepelného zpracování realizují u externích 

dodavatel]. Na základE pr]zkumu trhu poptávka po zpracování odlitk] dosahuje 

290 tun mEsíčnE (jedná se o značný pUesah výrobní kapacity již instalované 

i zamýšlené kapacity pro tepelné zpracování). 

Zakázková náplO obrábEcího centra bude tvoUena již realizovanými zakázkami, 

které jsou v současnosti realizovány formou kooperací. V současné dobE poptávka 
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po kapacitách obrábEcích center zamýšlené velikosti pUevyšuje nabídku. 

Pr]zkumem trhu bylo zjištEno, že v současné dobE na trhu žádná jiná firma 

nedisponuje tak rozsáhlou škálou technologií, která je schopna zajistit celou 

popsanou návaznost služeb na jednom místE. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vidím v popisovaném projektu 

zajímavý ekonomický potenciál s možností dalšího r]stu.    

2.4.2 Cena 
Protože jsme doposud zajiš[ovali vEtšinu povrchových úprav pro zákazníky 

v kooperaci, máme dokonalý pUehled o cenové hladinE na trhu. Pro kalkulaci byla 

stanovená stUední úroveO cenové hladiny, která je prodiskutovaná 

a akceptovatelná našimi stávajícími zákazníky.  

Cena eloxování 

Tržní cena tvrdého eloxu se pohybuje v rozmezí od 30 do 40 Kč/dm2. 

Tržní cena pUírodního dekorativního eloxu se pohybuje od 4 do 5 Kč/dm2. 

Tržní cena bezbarvého síran eloxu s utEsnEním od 10 do 13 Kč/dm2. 

Tržní cena dekorativního, barevného eloxu: černý, modrý, žlutý, červený se 

pohybuje v rozmezí 8 až 9 Kč/dm2. 

Cena zinkování 

Tržní cena alkalického Zn na závEsech s modrou a žlutou pasivací Cr3+ je 

v rozmezí od 2,50 do 4 Kč/dm2. 

Tržní cena alkalického Zn na závEsech se silnovrstvou pasivací Cr3+ se pohybuje 

od 3 do 6 Kč/dm2. 

Tržní cena kyselého Zn na závEsech s modrou a žlutou pasivací Cr3+ se pohybuje 

v rozmezí od 3,50 do 5 Kč/dm2, cena s černou pasivací od 8 do 9 Kč/dm2. 

Tržní cena kyselého Zn na závEsech se silnovrstvou pasivací Cr3+ od 4 do 

6 Kč/dm2. 

Tržní cena alkalického Zn hromadného s modrou a žlutou pasivací Cr3+ od 12 do 

22 Kč/kg – dle možnosti v bubnu výrobní technologie. 
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Tržní cena kyselého Zn s modrou a žlutou pasivací Cr3+ se pohybuje v rozmezí 

od 10 do 18 Kč/kg, s černou pasivací od 37 do 38 Kč/ kg – dle možnosti v bubnu 

výrobní technologie. 

Cena stUíbUení 

Tržní cena alkalického stUíbUení – závEsového nebo hromadného v bubnech 

výrobní technologie s tlouš[kou vrstvy 5µm pokovení se pohybuje v rozmezí od 

15,60 Kč/dm2 (každý 1µm stojí 3,12 Kč/dm2) až do 30 Kč/dm2. 

Cena se odvíjí od cen stUíbra na burze a kurzu dolaru.  

Cena chromátování 

Tržní cena žluté a bezbarvé pasivace šestimocným chromem Cr6+ se pohybuje 

v rozmezí od 8 do 10 Kč/dm2. 

Cena tepelného zpracování odlitk] 

Tržní cena tepelného zpracování T6 (rozpouštEcí žíhání, ochlazení ve vodní lázni, 

umElé stárnutí) se pohybuje v rozmezí od 7 do 15 Kč / kg, pr]mErná cena procesu 

tepelného zpracování je 11 Kč / kg. 

Cena pUesného CNC obrábEní velkých obrobk] 

Tržní cena pUesného opracování velkých obrobk] se pohybuje pr]mErnE na 

hodnotE 1 500 Kč / hod. Tato cena se skládá z 10 % na seUízení obrábEcího centra 

a 90 % tvoUí samotné opracování dílu. 

Cena 3D mEUícího zaUízení 

Tržní cena mEUícího stroje kontrolovaného počítačem, který má složitý mEUící 

systém a je schopen mEUit v rovinE nebo v prostoru nejčastEji v tisícinách 

milimetru dané souUadné soustavy je 1 150 Kč / hod.  

2.4.3 Propagace 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. již spolupracuje se stálými odbErateli 

a nové zákazníky získává nejčastEji formou osobních sch]zek nebo 

prostUednictvím webových stránek společnosti. U zahraničních zákazník] jsou 

nejúčinnEjší formou propagace účast na oborovE orientovaných veletrzích, kde 
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aktivnE vyhledáváme nové možné zákazníky. Další formou jsou kooperační 

setkání poUádané napU. Svazem pr]myslu, CzechTradem apod. Bude nutné posílit 

webové stránky společnosti a hledat nové a účinné formy propagace. 

2.4.4 Distribuce 
Distribuce probíhá svozem prostUednictvím vlastního vozového parku, kterým 

zajiš[ujeme pUepravu materiálu od zákazník] do výroby Industrial Engineering 

s.r.o. a po provedených operacích jsou opEt vlastním vozovým parkem vráceny 

zákazníkovi. V pUípadE vEtšího objemu zakázek si najímáme externí dopravce. 

Vlastní vozový park je pro naše zákazníky velmi výhodný, protože nezatEžují sv]j 

vlastní vozový park a nemusí Uešit ani vlastní organizaci pUepravy. Z d]vodu 

efektivity distribuce je nutné vEnovat zvýšenou pozornost organizaci pUepravy 

a vytíženosti vlastních svozových prostUedk]. V pUípadE vEtšího nár]stu objemu 

pUepravy je možno uvažovat o zUízení svozových míst a dočasných mezisklad].  
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3 VLASTNÍ TEŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
Hlavním cílem pUedkládaného podnikatelského plánu je poUízení nových 

technologií, které vhodnE doplní již instalované linky povrchových úprav 

v analyzované společnosti a významným zp]sobem zvýší její 

konkurenceschopnost na trhu. 

3.1 Stručná charakteristika pUedkladatele projektu 

Společnost Industrial Engineering s.r.o. vznikla 13. listopadu 2009 a zabývá se 

povrchovými úpravami, výrobou a zprostUedkováním obchodu ve strojírenství. 

Výroba je realizována na vlastních technologiích a formou zprostUedkování 

kooperace na technologiích výrobních partner] společnosti.  

Společnost je provozována v novE zrekonstruovaných prostorách v TUebíči, které 

má v dlouhodobém pronájmu. Jediným vlastníkem a jednatelem společnosti je 

Ing. Petr R]žička. 

Industrial Engineering s.r.o. nabízí výrobu a obchodní činnost v následujících 

oblastech: 

Vlastní výroba 
Teplené zpracování hliníkových odlitk] 

 rekrystalizační žíhání 

 žíhání s částečnou rekrystalizací 

 homogenizace 

 dvojstupOová homogenizace 

 vytvrzování 

Impregnace odlitk] z Al a Cu slitin 

 utEsOování odlitk] a obrobk] z Al a Cu slitin 

 eliminace kyselých nebo alkalických solí v pórech 
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Lakování morkou cestou 

 hliníkové a ocelové obrobky a svaUence do 50 kg 

 

Formou Supply Chain managementu 

PUesné dElení a tváUení materiálu 

 sekání a 3D tváUení plechových tabulí až do 6 mm tlouš[ky 

 2D laserové Uezání plechových tabulí, jekl] a profil] ohraOování (ohýbání) 

materiálu až do 10 mm tlouš[ky 4 m šíUky 

 2D Uezání plasmou materiál] až do tlouš[ky 32 mm včetnE úkos] 

 3D Uezání a tvarování jakéhokoliv materiálu vodním paprskem až do 

tlouš[ky 300 mm 

 Uezání profil], jekl] a tyčovin na CNC pile 

Výroba a montáž 

 svaUovaných sestav z plechu (nerez / černý plech) 

 ocelových konstrukcí až do 6 t včetnE obrobení funkčních ploch 

 hliníkových konstrukcí až do 3 t včetnE obrobení funkčních ploch 

 netlakových i tlakových nádob 

ObrábEní 

 frézování a soustružení na CNC centrech 

 frézování a soustružení na klasických obrábEcích strojích 

Povrchové úpravy 

 pískování 

 vibrování 

 veškeré nátEry (práškové / mokré) 
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Obchod 

Prodej slévárenských slitin hliníku 

 dle norem: EN, DIN a zákaznických specifikací 

 dodávka v ingotech 

Prodej pUíslušenství ke svaUování 

 posuvné svErky 

 kleš[ové svErky 

 úhlové svErky 

 magnetické úhelníky 

 magnetické držáky 

 pracovní stoly 

3.1.1 Hlavní pUedmEt podnikání, pUedmEt podnikání, na který je zamEUen 
navrhovaný projekt 
Hlavním pUedmEtem podnikání společnosti Industrial Engineering s.r.o. podle 

ekonomické činnosti CZ-NACE je: 

 25.6 : Povrchová úprava a zušlech[ování kov], obrábEní 

 461  : ZprostUedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

 4941 : Silniční nákladní doprava 

 6820 : Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 G  : Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových       

vozidel 

Plánovaný projekt je zamEUen na 25.6 : Povrchová úprava a zušlech[ování kov], 

obrábEní. 

3.1.2 Stručná historie a současnost 
Společnosti Industrial Engineering s.r.o. byla založena v roce 2009 a jejím 

ústUedním pUedmEtem podnikání je strojírenská výroba a obchod. Obrat 



 58 

společnosti roste každým rokem o desítky procent spolu s portfoliem zákazník] 

a počtem zamEstnanc]. V současné dobE má společnost 25 zamEstnanc] a p]sobí 

v novE zrekonstruovaných prostorech, které má v dlouhodobém pronájmu. 

V pr]bEhu roku 2017 společnost rekonstruuje novou provozovnu v katastru obce 

Kožichovice, která bude až pEtkrát vEtší jako stávající provozovna. V této nové 

provozovnE se plánuje umístit vEtšina nových technologií. Společnost 

spolupracuje s širokým portfoliem zákazník] z České republiky, Rakouska 

a NEmecka. 

Společnost Industrial Engineering s.r.o. neustále pracuje na zlepšování a to jak 

formou školení stávajících zamEstnanc], tak formou nákupu nových technologií 

a v neposlední UadE zapojováním nejnovEjších poznatk] do výrobního procesu.  

3.1.3 Vlastnictví certifikát] a osvEdčení firmy žadatele i zamEstnanc] 
žadatele 
Společnosti Industrial Engineering s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001 : 2008 a ISO 14001 : 2015. V první polovinE roku 2016 získala společnost 

certifikát ISO / TS 16 949 : 2009 - systém kvality pro automobilový pr]mysl. 

3.2 Inovační potenciál žadatele 

Od svého založení společnost Industrial Engineering s.r.o. vyvíjí a dodává 

inovativní Uešení v oblasti provádEní tepelného zpracování kov]. Vývoj nových 

technologií a postup] realizuje společnost vlastními silami a také ve spolupráci 

s vývojovými pracovišti ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 

Společnost formou transferu technologií kontinuálnE poUizuje nejnovEjší vybavení 

a know-how tak, aby mohla uspEt na vysoce konkurenčním strojírenském trhu 

EU. Na výzkumu a vývoji se podílí dva pracovníci společnE s ad hoc tvoUenými 

projektovými týmy. 

V rámci dotačního programu Rozvoj bylo zažádáno o pUíspEvek na dva projekty, 

celková dotace v obou projektech byla ve výši 4,77 mil. Kč.  

 

Z již zrealizovaných projekt] lze zmínit napU.: 

 ZUízení pracovištE kontroly – z Uad zákazník] vzešel požadavek na 
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mezioperační rovnání tenkostEnných odlitk]. NEkteré programy tepelného 

zpracování spočívají v zahUátí odlitk] na teplotu 525 °C a poté ochlazení 

ve vodní lázni pUi teplotE max. 50 °C. U tenkostEnných odlitk] často 

docházelo k deformaci rozmEr] bEhem tohoto procesu. Cílem tedy bylo 

zUídit kontrolní pracovištE, na kterém by se eliminovaly deformace 

a kontrolovaly rozmEry. Dále vyrobit r]zné pUípravky, které odlitky 

zafixují a vyrobit vlastní mEUící pUípravky dle 3D model]. Celkové 

náklady na tento projekt byly 220 000 Kč. 

 Vlastní vývoj program] tepelného zpracování pro dosažení požadovaných 

mechanických vlastností odlitk] – tepelné zpracování materiál] se Uídí dle 

norem, kde jsou uvedeny pUesné postupy a výsledné mechanické 

vlastnosti. Požadavky zákazník] byly ale natolik specifické, že nebylo 

možné zvolit program dle dostupných norem. Bylo nutné testovat vlastní 

programy tepelného zpracování. Postup spočíval v odlití zkušebních 

vzork] z požadovaného materiálu, na jednotlivých kusech byly aplikovány 

r]zné programy tepelného zpracování a následnE byly vzorky odeslané na 

trhací zkoušky, dle kterých byly vyhodnoceny výsledné mechanické 

vlastnosti materiálu. Celkové náklady na projekt byly 60 000 Kč. 

 Vlastní vývoj menší pr]myslové pece na vzorování a testování nových 

program] – vzhledem k výše uvedenému testování program] bylo nutné 

vytvoUit vlastní zkušební pr]myslovou pec. Stávající kapacity byly plnE 

zaplnEné pro vlastní vývoj. Celkové náklady na zkušební pr]myslovou pec 

byly 50 000 Kč. 

 Vlastní vývoj zaUízení na tepelné zpracování kov] s cílem zajistit 

rovnomErné rozložení teploty v rozmezí ±2 °C po celé ploše pece – vEtší 

zákazníci vyžadují provádEt pravidelné validace pecí na tepelné 

zpracování. Validace spočívá v umístEní minimálnE 15 termočlánk] pUímo 

na povrchu zpracovaného dílu rovnomErnE po celé peci. Cílem bylo 

ovEUení, zda je v peci rovnomErnE rozložená teplota a zda se na všech 

místech vytopí v pUedem určeném čase. Díky této validaci vzešla potUeba 

vyvíjet technické vlastnosti zaUízení na tepelné zpracování materiál]. Bylo 

nutné zvýšit výkon ventilátoru, aby se zvýšilo množství cirkulovaného 
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vzduchu, instalovat nové deflektory, zajistit plynulé digitální Uízení 

motoru, atd. Celkové náklady na tyto úpravy byly 80 000 Kč. 

 Vlastní vývoj konstrukce speciálního zaUízení pro kalení proudícím 

vzduchem - současným trendem v oblasti hliníkových odlitk] je používání 

tzv. strukturálních díl]. Tyto díly se uplatOují zejména v automotive 

industry. Jedná se o rozmErné komplikované díly s malou tlouš[kou stEn. 

Zákazníci z Uad automotive industry vyžadují, aby tyto díly vykazovaly 

výborné vlastnosti, co se týká pružnosti a pevnosti. ZároveO tyto díly 

musejí být rozmErovE velmi pUesné. TEchto požadavk] lze dosáhnout 

pouze tepelným zpracováním, ne však za použití standardního chlazení ve 

vodní lázni. Společnost Industrial Engineering s.r.o. proto vyvinula 

speciální zaUízení pro chlazení takovýchto odlitk] náporem vzduchu. 

Výzkum a vývoj provedli pracovními společnosti, a bylo sestaveno 

prototypové zaUízení pro sériovou výrobu. Výsledky byly validovány 

u zákazník], zaUízení a postup je úspEšnE nasazen do denního provozu 

společnosti. Celkové náklady byly ve výši 250 000 Kč. 

3.2.1 Spolupráce s výzkumnými institucemi či vysokými školami v oblasti 
výzkumu a vývoje za posledních 5 let 
Společnosti Industrial Engineering s.r.o. dlouhodobE a aktivnE spolupracuje 

s ČVUT Fakultou strojní. Dokládá to smlouva o dílo sepsaná 29. 3. 2016. 

Spolupráce byla historicky realizována na neformální bázi a byla formalizována 

v souvislosti s Uešeným projektem „Implementace inovovaného procesu tepelného 

zpracování slitin a železa v ochranné atmosféUe s variabilním chlazením.“ 

Spolupráce s ČVUT Praha probíhala v tEchto oblastech: 

 Progresivní zp]sob izotermického kalení litin za účelem získání 

ausferitické struktury 

 Tepelné zpracování vybraných ocelí zušlech[ováním se zamEUením na 

ochlazovací systémy 

 Možnosti využití jednotky pro izotermické kalení litin a oceli i pro 

zušlech[ovací procesy uhlíkových ocelí, ocelí nízkolegovaných 

a vybraných nástrojových ocelí 

 Možností využití jednotky pro izotermické kalení litin a ocelí i pro 
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zušlech[ovací procesy s Uízeným ochlazováním vzduchem, normalizačním 

žíháním s popouštEním, žíhání na odstranEní vnitUního pnutí, žíháním na 

zlepšení obrobitelnosti, žíháním na snížení tvrdosti odlitk].  

3.3 Identifikační údaje žadatele o podporu 

3.3.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávnEná jednat jménem 
žadatele 
Společnost s ručením omezeným Industrial Engineering s.r.o. se sídlem 

Svatopluka Čecha 1934/58, 612 00 Brno - Královo pole, IČ 29186676, DIČ 

CZ29186676 (dále jen „žadatel“), osobou oprávnEnou jednat jménem žadatele je 

jednatel společnosti Ing. Petr R]žička. Za společnost jedná a podepisuje jednatel 

samostatnE. 

3.3.2 Zpracovatel podnikatelského zámEru 
Zpracovatelem podnikatelského zámEru „RozšíUení výrobních kapacit společnosti 

Industrial Engineering s.r.o.“ je projektový tým společnosti Industrial Engineering 

s.r.o. 

3.3.3 Logo společnosti Industrial Engineering s.r.o. 
 

 

 

Obrázek 6: Logo společnosti Industrial Engineering s.r.o. - [16] 
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3.3.4 Organizační schéma společnosti Industrial Engineering s.r.o. 
 

 

Obrázek 7: Organizační schéma společnosti Industrial Engineering s.r.o. – vlastní 
zpracování 

3.4 Popis projektu 

Žadatel se od roku 2009 zabývá strojírenskou výrobou a obchodem. Společnost 

Industrial Engineering s.r.o. byla založena za účelem poskytování komplexních 

výrobních operací širokému spektru zákazník], a to od asistence pUi tvorbE 
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počátečních návrh] a výroby prototyp], až po sériovou výrobu strojírenských 

výrobk].  

V rámci pUedkládaného projektu budou rozšíUeny stávající technologie o: 

1. Galvanovnu pracující v poloautomatickém nebo plnE automatickém 

režimu, která umožní: 

a) Anodickou oxidaci hliníkových slitin za vzniku ochranné oxidační 

vrstvy. (Po utEsnEní vzniká na povrchu vrstva mono hydrátu Al2O3 

H2O za účelem splnEní normy DIN 30 645-1/2006 pro plnE eloxovaný 

hliník.) 

b) Galvanické zinkování v alkalické nebo kyselé lázní s konečnou 

modrou nebo silnovrstvou pasivací pomocí Cr3+. (Nanášení povlaku 

bude provádEno dle ČSN EN ISO 2081 a ČSN ISO 1403.) 

c) Galvanické stUíbUení v alkalické kyanidové lázni. 

Výše uvedené technologie vhodnE doplOují již instalované linky pro povrchové 

úpravy kov] (železných / neželezných a významným zp]sobem zvyšují 

konkurence schopnost žadatele. Instalací zamýšlené technologie vznikne 

významný synergický efekt a společnost Industrial Engineering s.r.o. se zaUadí na 

technologickou špičku firem zabývajícími se povrchovými úpravami železných 

/ neželezných kov]. 

2. Automatická pec pro rozpouštEcí žíhání s užitnými rozmEry 2800 

x 1300 x 1000 mm 

Instalací pece tEchto rozmEr] získá žadatel jedinečnE zaUízení (v rámci 

trhu tepelného zpracování hliníkových odlitk]) a stane se tak partnerem 

nejprogresivnEjších sléváren zamEUujících se na realizace rozmErných 

komplexních odlitk] v rámci nejnáročnEjších projekt] z oblastí jako jsou 

zdravotnictví, energetika, robotika a jiné. 

3. CNC obrábEcí centrum včetnE základního vybavení 

Drtivá vEtšina odlitk], které společnost Industrial Engineering s.r.o. 

tepelnE zpracovává je následnE obrábEna. Žadatel nabízí svým zákazník]m 
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možnost realizace obrobení u jejich provEUených partner], pUičemž potom 

p]sobí jako „supply chain management“. Toto však sebou pUináší mnoho 

ekonomických a logistických komplikací. Z tohoto d]vodu se žadatel 

rozhodl investovat do vlastního zaUízení vhodného pro pUesné obrábEní 

velkých odlitk]. 

4. 3D mEUící systém na mEUení rozmEr] odlitk] / obrobk] 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavk]m na pUesnost odlitk] 

a obrobk] a  prokazování kvality a stability výrobních proces] je pro 

společnost Industrial Engineering s.r.o. nezbytnE nutné do výrobních 

proces] zaUadit 3D mEUící zaUízení, které bude používat k automatizované 

rozmErové kontrole zpracovaných odlitk] a obrobk]. 

PoUízením výše vyjmenovaných technologií (1 - 4) se významnE zlepší a rozšíUí 

portfolio poskytovaných výrobních operací žadatele a tím se signifikantnE zvýší 

její konkurenceschopnost a to nejen na českém trhu. Žadatel bude díky tEmto 

inovacím schopný pružnEji a kvalitnEji a zejména komplexnEji reagovat na 

požadavky potenciálních i stávajících zákazník] a bude tak rozšiUovat jejich 

portfolio a tím zvyšovat stabilitu společnosti. 

Zamýšlený projekt počítá se vznikem 16 nových pracovních míst (z toho 8 žen), 

kdy tato skutečnost bude mít pozitivní dopad na zamEstnanost v regionu, ve 

kterém společnost p]sobí. 

Místem realizace projektu bude výrobní areál žadatele na adrese: Kožichovice 

181, 6741 01 TUebíč a další provozovny na adrese Na Klinkách 173/2, 674 01 

TUebíč a Hrotovická 1202, 674 01 TUebíč. 

3.5 Specifikace pUedmEtu projektu 

V rámci pUedkládaného projektu hodlá žadatel instalovat technologie, které 

vhodnE doplní již instalované zaUízení a významným zp]sobem rozšíUí nabízené 

portfolio služeb zamEUených na povrchové úpravy a strukturní úpravy železných 

i neželezných kov] a jejich obrábEní a kontrolu. V textu dále jsou uvedeny 

podrobné informace k jednotlivým technologiím. 
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Kovy a kovové materiály jsou nedílnou součástí našeho svEta a setkáváme se 

s nimi na každém kroku. PUes mnoho výjimečných vlastností mají nEkteré z kov] 

také jednu nectnost, relativnE snadno korodují. PrávE proto se v pr]myslu využívá 

elegantní metoda, pUi které jsou obyčejné kovové pUedmEty pokryty tenkou 

vrstvou vybraného ušlechtilého kovu. Docílí se tak nejen hezkého vzhledu, ale 

pUedevším požadované odolnosti. Postup, pUi kterém je povrch kovového 

pUedmEtu takto opracován, se označuje jako chemické pokovení neboli 

galvanování.  

Výrobky z hliníku jsou ve vEtšinE pUípad] vyrábEny r]znými technologiemi lití 

(gravitační, tlakové, kokilovE, atd.) a následnE potom obrábEny. V mnoha 

pUípadech využití tEchto výrobk] vznikají požadavky na vEtší než bEžnou tvrdost 

povrchu výrobk]. Tyto požadavky se Ueší tepelným zpracováním odlitk] pUed 

samotným obrábEním nebo finálními úpravami. 

V rámci pUedkládaného projektu žadatel zamýšlí nabízet následující povrchové, 

strukturní úpravy a obrábEní. 

3.5.1 Eloxování hliníku a jeho slitin 
Ve smyslu DIN 30 645-1 lze eloxování definovat jako anodickou oxidaci za 

vzniku ochranné oxidační vrstvy. Po utEsnEní vzniká na povrchu vrstva 

monohydrátu Al2O3.H2O. 

Rozlišujeme tzv. tvrdé eloxování – eloxování s tlouš[kou vrstvy 5 – 100µm 

s možností dobarvení povrchu (černé) a utEsnEní povrchu. Barva eloxu je podle 

slitiny a tlouš[ky vrstvy olivová, šedá až šedočerná. 

Dále eloxování v kyselinE sírové, tzv. dekorativní elox – eloxování s tlouš[kou 

vrstvy 10 - 25µm, s utEsnEním vrstvy v demi-vodE se speciální pUísadou. Povrch 

je možno probarvovat na r]zné barvy a odstíny.  

3.5.2 Zinkování s následnou úpravou chromátováním 
Povrchová úprava galvanickým pokovením – jedná se o zinkování s následnou 

pasivací. Tím se rozumí operace, pUi níž dochází na povrchu kovových součástí 

k nanesení ochranné vrstvy kovu, která zabraOuje jeho další oxidaci (korozi). Tato 
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vrstva m]že být pro zvýšení korozní odolnosti a zároveO zlepšení vzhledu 

pasivována, tzv. upravena modrým chromátováním nebo silnovrstvou 

transparentní / iridizující pasivací za pomocí Cr3+. 

Rozlišujeme tzv. galvanické zinkování v alkalické lázni (bezkyanidové), které 

šetUí čas a energii. Omezuje riziko napálení v místech s nejvEtší proudovou 

hustotou – pUevážnE na hranách díl]. Tato úprava lépe pUijímá pasivační vrstvy. 

Konečnou úpravou m]že být modrá nebo silnovrstvá transparentní / iridizující 

pasivace Cr3+. 

Galvanické zinkování v kyselé zinkovací lázni – toto zinkování s následným 

chromátováním je vhodné zejména pro litinu. Z hlediska vzhledových vlastností 

poskytují tyto láznE nejkvalitnEjší povlaky v tlouš[ce 5 - 15µm.  

Technologie galvanického zinkování dElíme bu@ na závEsné, kdy jsou díly 

pUipevOovány do závEs] a s nimi projdou galvanickým procesem, nebo 

hromadné (bubnové), kdy se díly vkládají do otáčivých plastových bubn], kde 

probíhá pokovení. Tento proces je vhodný zejména pro menší (drobnEjší) 

součásti. 

3.5.3 Galvanické stUíbUení 
StUíbro má výbornou korozní odolnost, tepelnou a elektrickou vodivost. Pro 

dosažení dlouhotrvajícího stUíbrného vzhledu se provádí pasivace povlaku. Leskle 

stUíbUící lázeO vytváUí lesklé stUíbrné povlaky bez závoj]. Lze ji používat na dobUe 

upraveném povrchu mEdi, mosazi a niklu. 

Elektrický odpor je dle zrání povrchu nejdUíve 1,88µW/cm a pozdEji nabývá 

hodnoty taveniny čistého stUíbra. Tvrdost čerstvého stUíbra je 120 HV 0,05 a pUi 

skladování dosáhne konečné hodnoty 80 HV 0,05. 

Technologii galvanického stUíbUení bez pUítomnosti antimonu dElíme bu@ na 

závEsné, kdy jsou díly pUipevOovány do závEs] a s nimi projdou galvanickým 

procesem, nebo hromadné (bubnové), kdy se díly vkládají do otáčivých 

plastových bubn], kde probíhá pokovení. Tento proces je vhodný zejména pro 

menší (drobnEjší) součásti. 

3.5.4 Tepelné zpracování hliníku a jeho slitin 
Ve smyslu ČSN 42 0056 lze tepelné zpracování hliníku a jeho slitin definovat 
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jako pochod, pUi kterém je výrobek nebo jeho část v tuhém stavu podroben 

jednomu nebo více žíhacím cykl]m za účelem dosažení požadované struktury 

/ substruktury a vlastností. 

Žíhací cyklus je definován jako zmEna teploty výrobku v určitém rozmezí 

v závislosti na čase.  

RozpouštEcí žíhání se ve vEtšinE pUípad] dEje pUi teplotE 535°C po dobu 6 hodin 

v kalící peci. Poté následuje ochlazení až v 50°C teplé vodE, v tzv. kalící vodní 

lázni. 

TUetí fází je vložení odlitk] do pece na umElé stárnutí, kde se odlitky zpracovávají 

ve vEtší pUípad] na 180°C po dobu 8 hodin. Po tomto procesu se odlitky chladí na 

vzduchu asi 2 hodiny. Konkrétní časy a teploty jsou dány normou pro jednotlivé 

typy slitin a také požadavky na výslednou tvrdost, tažnost, pevnost v tahu a mez 

kluzu.  

3.5.5 PUesné CNC obrábEní velkých odlitk], 3D mEUící zaUízení 
Drtivá vEtšina odlitk], které žadatel zpracovává, je následnE obrábEná, aby tak 

bylo dosaženo požadované funkčnosti. Žadatel nyní nabízí svým zákazník]m 

možnost realizace obrobení u jeho provEUených partner], pUičemž potom p]sobí 

jako „supply chain manager“. Toto však sebou pUináší mnoho ekonomických 

a logistických komplikací. Proto se žadatel rozhodl investovat do vlastního 

zaUízení vhodného pro pUesné obrábEní velkých odlitk] a také jejich následné 

mEUení pomocí automatizovaného 3D mEUícího systému.  
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3.6 PoUizované technologie 

V rámci projektu budou poUízeny následující technologie: 

1a 
Galvanická linka s možností provádEt současnE tvrdý a dekorativní proces 

eloxování. (1) 

1b 
Galvanická zinkovací linka s následnou úpravou chromátováním pracují 

v polo / automatizovaném provozu. 

1c Galvanická stUíbUící linka pracují v polo / automatizovaném provozu. (2) 

2 
Automatická pec pro rozpouštEcí žíhání s užitnými rozmEry 2800 x 1300 x 

1000mm 

3 CNC obrábEcí centrum vhodné pro obrábEní vEtších odlitk] 

4 3D mEUící zaUízení vhodné pro mEUení vEtších obrobk] 

 
(1) Linka bude variabilní pro obE popsané eloxovací technologie, bude s možností 

práce v polo- nebo plnE automatizovaném provozu. Bude provozována dle normy 
DIN 30 645-1/2006 pro plnE eloxovaný hliník. 

(2) Umožní pokovení železných, mEdEných, mosazných a hliníkových díl]. 

Tabulka 2: PoUizované technologie – vlastní zpracování 

Díky implementaci zamýšlených technologií bude společnost Industrial 

Engineering s.r.o. jako jediná na českém trhu nabízet komplexní portfolio operací 

(tj. od tepelného zpracování hliníku a jeho slitin, obrábEní a impregnace odlitk] či 

obrobk], lakování, až po galvanickou úpravu hliníkových díl] a galvanické 

zinkování s následným chromátováním a galvanickým stUíbUením). Na základE 

provedeného pr]zkumu trhu, bylo zjištEno, že je ze strany zákazník] o tyto 

operace velký zájem a takto komplexní servis by velmi uvítali. Mezi významné 

zákazníky poptávající tyto operace patUí: 

 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. (výrobce automobil]), 

 Aluprogress Strakonice s.r.o., (slévárna – tlakové lití), 

 Kovolit Česká s.r.o., (slévárna – gravitační lití), 

 ABB – elektropr]mysl, 

 Honeywell – pr]myslové aplikace, 
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 Tafonco a.s., (slévárna – gravitační lití), 

 a další. 

Hlavním pUínosem tohoto projektu je zkvalitnEní, zefektivnEní a rozšíUení 

stávajících výrobních kapacit a poUízení nových výrobních kapacit. Z toho 

plynoucí zvýšení konkurenceschopnosti. 

V rámci regionu dojde realizací projektu k vytvoUení 16 nových pracovních míst 

a  bude tak mít pozitivní vliv na snížení nezamEstnanosti v regionu a udržení 

stávající zamEstnanosti. 

Projekt pUispívá k rozvoji podnikatelského prostUedí v euroregionu NUTS II - 

Jihovýchod. Také v rámci Evropské unie pUispEje tvorba nových pracovních míst 

ke zmírnEní dopad] hospodáUské krize. 

Projekt bude mít pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, 

čímž podpoUí rozvoj hospodáUské soutEže mezi dalšími podnikatelskými subjekty 

ve stejném oboru podnikání. 

Z hlediska míry modernizace se jedná o technologie, kterou jsou ve svém oboru 

špičkové. D]raz je kladen na jejich precizní funkčnost i efektivitu práci pUi 

nakládání s energiemi, kterou jsou zásadním výrobním vstupem a rozhodují 

o nákladech výrobních operací a tím pádem i o konkurenceschopnosti společnosti 

žadatele na trhu. 

3.6.1 Popis cíl], kterých má být dosaženo. SplnEní závazného ukazatele, vliv 
projektu na monitorovací ukazatele, další výstupy. 
Hlavní cíle, kterých má být realizací dosaženo, jsou následující: 

 zkvalitnEní a zefektivnEní stávající výroby, 

 poskytnutí poUízením nových linek komplexnEjších výrobních operací 

stávajícím i novým zákazník]m, 

 vytvoUení 16 nových pracovních míst, 

 snížení nezamEstnanosti a udržení stávající nezamEstnanosti, 

 zvýšení konkurenceschopnosti, 

 zvýšení odbytu, 

 zlepšení celkového postavení společnosti na trhu, 

 harmonie sladEní ekonomického r]stu a ochrany životního prostUedí. 
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3.6.2 Specifikace pUír]stku / úbytku pr]mErného pUepočteného počtu 
zamEstnanc] (z toho žen) 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. je od svého vzniku na trhu velmi 

dynamická v r]stu počtu zamEstnanc]. Realizací projektu očekává podporu, 

zkvalitnEní více efektivní práci nových a stávajících zamEstnanc].  

Rok realizace 
(1) n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Počet 
zamEstnanc] 3 11 13 19 25 25 41 41 

Z toho ženy 2 5 6 9 12 20 20 20 
(1) n = poslední uzavUené účetní období pUed pUedložením žádosti o podporu; 

srovnání pUed a po realizaci projektu 

Tabulka 3: Specifikace pUír]stku / úbytku pr]mErného pUepočteného počtu zamEstnanc] 
(z toho žen) – vlastní zpracování 

3.6.3 Výše tržeb 
Jedná se o vliv projektu na nár]st tržeb žadatele v souvislosti s podporou. 

Rok 
realizace (1) 

n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Výše tržeb 
v tis. Kč 

1 845 1 037 2 344 2 544 2 744 
12 

744 

13 

144 

13 

544 

(1) n = poslední uzavUené účetní období pUed pUedložením žádosti o podporu; srovnání 

pUed a po realizaci projektu 

Tabulka 4: Vliv projektu na nár]st tržeb – vlastní zpracování 

3.6.4 SplnEní podmínek programu 
Žadatel i pUedkládaný projekt splOují podmínky pUijatelnosti stanovené 

programem OPPIK Technologie a jeho základní cíle: 

 žadatel splOuje definici MSP v regionu s vyšší mírou nezamEstnanosti 

vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu, a v souvislosti s tím, i k udržení 

a také r]stu počtu pracovních míst, 

 žadatel p]sobí na trhu od roku 2009 v oblasti strojírenské výroby 

a obchodu, poskytuje komplexní výrobní operace širokému spektru 
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zákazník], 

 díky realizaci projektu bude ve společnost Industrial Engineering s.r.o. 

zachována stávající zamEstnanost a současnE budou vytvoUena nová 

pracování místa, 

 poUízení nových výrobních technologií povede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, odbytu a zisku společnosti, 

 realizací projektu dojde ke zlepšení celkového postavení společnosti na 

trhu, 

 projekt je v souladu s horizontálními kritérii, má pozitivní dopady na rovné 

pUíležitosti i na životní prostUedí, 

 zamýšlené technologie jsou zkonstruovány na základE nejnovEjších 

poznatk] z oblasti zpracování a povrchových úprav kov]. 

Ve společnosti Industrial Engineering s.r.o. se nepUedpokládá negativní vliv na 

rovné pUíležitostí muž] a žen a nepUipouští se žádné formy diskriminace. Je tak 

plnE respektován princip rovných pUíležitostí muž] a žen. 

3.6.5 Znalosti a zkušenosti s realizací obdobných projekt] za pUedchozích 
10 let 
Ve druhé polovinE roku 2013 společnost Industrial Engineering s.r.o. zahájila 

realizaci podnikatelského zámEru tepelného zpracování hliníkových odlitk]. 

V rámci tohoto projektu probEhly stavební úpravy kanceláUských a zejména 

výrobních a provozních prostor v dlouhodobE pronajaté hale v TUebíči. Do tEchto 

prostor byla umístEna linka pro poloautomatické tepelné zpracování hliníkových 

odlitk]. Tato linka zahrnuje: 

 žíhací pec (max. 650°C) 

 kalící vodní lázeO 

 nízkoteplotní pec (max. 250°C) 

 poloautomatický stacionární tvrdomEr 

 vsázkové koše 

 manipulační vozíky. 

Doba realizace činila cca 1 rok. V současné dobE je instalovaná linka vytížena na 

100 % a dosahuje kladného hospodáUského výsledku.  
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Žíhací pec a kalící vodní lázeO jsou poUízeny formou leasingu a tyto výrobní 

prostUedky tedy nefigurují v majetku společnosti. 

V roce 2014 společnost Industrial Engineering s.r.o. poUídila lakovací box pro 

lakování hliníkových odlitk]. Jedná se o metodu mokrého lakování. Doba 

realizace činila cca 1 mEsíc. 

V roce 2015 společnost Industrial Engineering zavedla ucelený informační systém 

pokrývající všechny klíčové oblasti Uízení společnosti (výroba, sklady, CRM, 

fakturace, účetnictví a další). Doba realizace činila 9 mEsíc]. 

Ve druhé polovinE roku 2015 společnost Industrial Engineering s.r.o. poUídila 

rovnou tUi linky na tepelné zpracování hliníkových odlitk] a jiných kov]. Všechny 

tyto tUi linky mají stejné vlastnosti jako poUízená poloautomatická linka v roce 

2014. SoučastnE byla poUízena linka na impregnaci odlitk]. Tyto linky má 

společnost ve svém majetku. 

3.6.6  Charakteristika projektového týmu 
Projektový tým společnosti Industrial Engineering s.r.o. je sestaven 

z následujících tUí osob: 

 manažer projektu – Ing. Petr R]žička (VŠ dopravní) 

o Odpovídá za ideový návrh projektu, technickou specifikaci 

poUizovaných zaUízení, definici vEcného plnEní a hodnotících 

kritérií v rámci výbErového Uízení, zajištEní financování, technický 

dohled nad realizací projektu 

 finanční manažer – Ing. Pavlína Široká (VŠ ekonomická) 

o Odpovídá za zpracování marketingové analýzy, finančních výkaz], 

vedení účetnictví projektu, pUíprava dokladové části žádosti 

o platbu 

 technolog – Ing. JiUí Pláteník (VŠ chemická) 

o Odpovídá za zpracování a poptávku technologií a pracovních 

médií, za zpracování zadávací dokumentace k výbErovému Uízení 

a  jeho realizaci, a monitorovacích zpráv projektu. 
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Obrázek 8: Schéma projektového týmu – vlastní zpracování 

3.6.7 Popis nárok] na další prohlubování či zvyšování kvalifikace 
zamEstnanc] spojených s pUípravou a / nebo realizací projektu 
Systém vzdElávání pracovník] ve společnosti Industrial Engineering s.r.o. je 

velice d]ležitý. Společnost plánuje v rámci rozvoje lidských zdroj] vzdElávání 

svých zamEstnanc] pUedevším v oblastech odborných znalostí. Realizace 

vzdElávacích aktivit je nutná soubEžnE s poUízením nových technologií, které by 

bez vysoce kvalifikované a proškolené pracovní síly nemohly fungovat. Tyto to 

vzdElávací aktivity budou realizovány prostUednictvím dodavatel] daných 

výrobních technologií a externích školitel]. 

Žadatel v souvislosti s realizací pUedkládaného projektu plánuje realizovat 

následující vzdElávací aktivity pro své zamEstnance: 

 dovednosti a znalosti pro management kvality TS-automotive, 

 získání dovedností pro metrologické mEUení výrobk], 

 čtení a kreslení technické dokumentace a její zpracování v 3D 

softwarech, 

 semináU – nové možnosti Uešení pUi zacházení s odpadními vodami, 

 programování na CNC, 

 kurzy cizích jazyk], 

 a další. 
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Dále budou všichni zamEstnanci pravidelnE školeni v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví pUi práci, požární ochrany a první pomoci. 

3.6.8 Vliv projektu na životní prostUedí 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. klade vysoký d]raz na životní prostUedí. 

PoUízení nových výrobních technologií bude mít pozitivní vliv na životní 

prostUedí, prostUednictvím vytlačení z trhu tEch dodavatel] stejných služeb, kteUí 

používají zastaralé technologie nešetrné k životnímu prostUedí. 

Z technologie zinkování a chromátování bude vyloučen Cr6+, který je z hlediska 

znečištEní životního prostUedí velmi nebezpečnou a kontaminující látkou. 

ÚpravE odpadních kyanidových vod ze stUíbUení bude vEnována zvláštní 

pozornost vzhledem k dopadu na životní prostUedí. 

Společnost Industrial Engineering s.r.o. si je pUi svém podnikání vEdoma 

odpovEdnosti v]či budoucím generacím. Cesta k uplatOování této odpovEdnosti je 

stanovena Politikou ochrany životního prostUedí, kterou je mimo jiné 

deklarována také snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostUedí 

a  k vytváUení podmínek pro jeho zlepšování. 

V neposlední UadE také dojde k úspoUe energie využitím odpadního tepla v další 

výrobE a také pro vytápEní nových výrobních a kanceláUských prostor. 

Realizace projektu nákupu galvanizační linky a její moderní technologie bez 

využívání Cr6+, včetnE recyklací lázní povede ke snížení produkce odpadních 

vod. U zbytku, který projde automatizovanou neutralizační stanicí, bude zjištEno, 

že do vodoteče bude vypouštEna pouze nezávadná odpadní voda, to platí zejména 

pro technologii galvanického stUíbUení. 

Moderní technologie dále pUispEje ke zvýšení bezpečnosti práce a tím ke zlepšení 

pracovních podmínek zamEstnanc] společnosti. 

V následující tabulce je uveden pUehled pozitivních faktor], které vyplývají 

z poUízení nových moderních technologií ve společnosti. Výše pozitivního dopadu 

v % byla stanovena odborným odhadem. 
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Faktor 
Pozitivní dopad v 

% 

Pokles emisí na jednotku produkce 10 % 

Pokles spotUeby energií na jednotku 

produkce 
15 % 

Pokles produkce odpad] 
0 % - bezodpadová 

technologie 

Tabulka 5: PUehled pozitivních faktor] v % na životní prostUedí 

3.7 Technická specifikace projektu 

Jedná se o popis technických parametr] všech zamýšlených výrobních linek. 

Galvanická linka na eloxování a zinkování 

1 
Galvanická linka s možností provádEt současnE tvrdý a dekorativní proces 

eloxování. (1) 

2 
Galvanická zinkovací linka s následnou úpravou chromátováním pracující 

v polo / automatizovaném provozu. 

3 Galvanická stUíbUící linka pracující v polo / automatizovaném provozu. (2) 

4 
Pr]točná zneškodOovací (neutralizační) stanice, pracující v plnE 

automatickém provozu s následnou kontrolou vypouštEných vod. 

 
(1) Linka bude variabilní pro obE popsané eloxovací technologie, bude s možností 

práce v polo ne v plnE automatizovaném provozu. Bude provozována dle normy 
DIN 30 645-1/2006 pro plnE eloxovaný hliník. 

(2) Umožní pokovení železných, mEdEných, mosazných a hliníkových díl]. 

Tabulka 6: Technické parametry galvanické linky na eloxování a zinkování - vlastní 
zpracování 

Automatická pec pro rozpouštEcí žíhání s rozmEry 2800 x 1300 x 1000 mm 

Maximální teplota min. 650 °C 

Provozní teplota min. 600 °C 

Užitný prostor pece (š x v x h) 

– pUibližné rozmEry 

min. 2800 x 1300 x 1000 

mm 
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Tabulka 7: Automatická pec pro rozpouštEcí žíhání - vlastní zpracování 

CNC obrábEcí centrum 

Počet Uízených os min. 5 

Min. pracovní rozjezdy (x/y/z) (mm) vEtší / rovno než 750 x 650 x 650 

RozmEry obrobku (pr]m./y) (mm) vEtší / rovno než 840 x 500 

Tabulka 8: CNC obrábEcí centrum - vlastní zpracování 

3D mEUící zaUízení 

RozmEry obrobku (pr]m./y) (mm) VEtší / rovno než 840 x 500 

Tabulka 9: 3D mEUící zaUízení - vlastní zpracování 

3.8 SWOT analýza projektu 

Silné stránky projektu: 

 ZajištEní komplexních výrobních operací včetnE logistiky 

 Vysoce konkurenční cena 

 Vysoce moderní technologie 

 Spolehlivost technologií 

 Webový marketing 

Slabé stránky projektu: 

 Závislost výše náklad] na cenách elektrické energie a cenách vodného 

a stočného 

 Závislost na automotive industry zákaznících 

PUíležitosti projektu: 

 ProstUednictvím zapojení nových technologií je k dispozici vEtší kapacit, 

díky níž je možno nabídnout zákazník]m nižší cenu (rozložení fixních 

náklad]) 

 Zvyšování konkurenceschopnosti nabídkou nových služeb 

 Vyšší atraktivita pro potenciální zákazníky prostUednictvím poskytovaných 

služeb včetnE logistiky 

 Zvýšení počtu pracovních míst a s tím spojené snížení nezamEstnanosti 
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Hrozby projektu: 

 Zákazníci si poUídí vlastní technologie 

 Zvýšení cen elektrické energie 

 Zvýšení cen vodného a stočného 

 Vstup nového hráče na trh 

 Nezískání veUejné podpory 

3.9 Časový harmonogram projektu 

PUíprava podnikatelského plánu je dlouhodobým procesem, kdy stanovené fáze na 

sebe navazují, pUekrývají se a doplOují se v určitých časových úsecích. V naší 

společnosti jsme si poUízení a instalaci zamýšlených výrobních linek stanovili 

následovnE dle tabulky č. 10, tak jak na sebe poUizování a instalace dle finanční 

a časové náročnosti logicky navazují. 

 

Etapa Specifikace 
PUedpokládané 

datum ukončení 

1. 
PoUízení a instalace automatické pece pro rozpouštEcí 

žíhání 
31. 12. 2018 

2. 
PoUízení a instalace CNC obrábEcího centra a 3D 

mEUícího zaUízení 
31. 7. 2019 

3. 
PoUízení a instalace galvanické linky na eloxování 

a zinkování 
31. 12. 2019 

Tabulka 10: Časový harmonogram realizace projektu - vlastní zpracování 

3.10 Udržitelnost projektu v jeho provozní fázi 

Společnost Industrial Engineering s.r.o. zaujímá významné postavení na trhu 

v oblasti strojírenské výroby a obchodu a dalších pUíbuzných činností, 

souvisejících s hlavním pUedmEtem podnikání společnosti. 

 
Udržitelnost projektu je u společnosti Industrial Engineering s.r.o. zajištEna 

pUedevším následujícími faktory: 



 78 

 realizace projektu vychází z dlouhodobE pozitivního vývoje poptávky po 

produkci společnosti, 

 společnost je na trhu uznávaná a má široké spektrum spokojených 

zákazník], 

 společnost je spolehlivá, nabízí široký sortiment kvalitních výrobk] 

a služeb včetnE speciální zakázkové výroby, 

 úspEšnou pUípravu a realizaci projektu zajiš[uje kvalitní projektový tým 

s odpovídajícím zkušenostmi v oboru. 

 

Z výše uvedených faktor] vyplývá, že projekt je realizovatelný z hlediska 

dlouhodobé udržitelnosti a návratnosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu a zisku společnosti a snížení míry 

nezamEstnanosti v regionu, a to díky vytvoUení 16 nových pracovních míst ve 

společnosti a udržení stávající zamEstnanosti. SplnEním cíl] dojde zejména 

k zefektivnEní výroby a k celkovému zlepšení postavení společnosti na trhu. 

3.11 Finanční analýza projektu 

V dobE zpracování této diplomové práce ještE nebyla dostupná data finanční 

situace společnosti Industrial Engineering s.r.o. za rok 2016. Finanční ukazatele 

jsou zpracovány na základE finančních výstup] za roky 2013 – 2015, nebo jsou 

stanovené pomocí odborného odhadu. 

3.11.1 PUedpokládaný počet tržeb projektu v jednotlivých letech 
PUedpokládané počty tržeb v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce č. 10.  

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby za 

prodej 

vlastních 

výrobk] a 

služeb 

tis. Kč 1 037 
12 

000 

24 

000 

27 

000 

29 

000 

31 

000 

36 

000 
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Export Kč 500 550 1 000 1 300 1 400 1 500 1 600 

PUepočtený 

počet 

zamEstnanc] 

počet 25 41 41 41 41 41 41 

Provozní 

HV 
tis. Kč -248 636 869 1 110 1 346 1 778 2 206 

PUidaná 

hodnota 
tis. Kč 2 301 4 000 4 120 4 243 4 370 4 502 4 637 

SpotUeba 

materiálu, 

energie a 

služeb 

tis. Kč 1 116 3 500 3 605 3 713 3 824 3 939 4 057 

Tabulka 11: Finanční analýza projektu v tis. Kč - vlastní zpracování 

3.11.2 Náklady a výnosy projektu 
Náklady a výnosy projektu za jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulce č. 12 na 

základE CBA analýzy. Ve druhé polovinE provozního roku projektu se 

pUedpokládá poUízení Automatické pece pro rozpouštEcí žíhání. V tomto roce je 

uveden provozní výnos vycházející pouze z této linky, k pUedpokládané částce 

společnost došla odborným odhadem, nebo[ v této oblasti již dlouhodobE pracuje. 

V dalším provozním roce společnost poUídí zbylé tUi linky. K celkovému výnosu 

v roce 2019 společnost došla také odborným odhadem, na základE výrobních 

kapacit jednotlivých linek a tržních cenách za produkci. 

 2018 2019 Celkem 
Náklady investiční celkem v tis. 
Kč 4 500 55 500 60 000 

Výnosy projektu v tis. Kč 200 10 000 10 200 

Tabulka 12: Náklady a výnosy projektu v tis. Kč 
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3.11.3 Rozpočet projektu po položkách 
  Počet 

ks Cena bez DPH 

1 Galvanická linka s možností provádEt současné 
tvrdý a dekorativní proces eloxování 1 

35 000 000 2 
Galvanická zinkovací linka s následnou 
úpravou chromátováním pracující v polo / 
automatickém provozu 

1 

3 Galvanická stUíbUící linka pracující v polo / 
automatickém provozu 1 

4 Automatická pec pro rozpouštEcí žíhání 
s užitnými rozmEry 2 800 x 1 300 x 1 000 mm 1 4 500 000 

5 CNC obrábEcí centrum vhodné pro obrábEní 
vEtších obrobk] 1 15 000 000 

6 3D mEUící zaUízení vhodné pro mEUení vEtších 
odlitk] 1 5 500 000 

Tabulka 13: Rozpočet projektu po položkách v Kč - vlastní zpracování 

3.11.4 Ukazatele rentability 
Tyto ukazatele informují vEUitele a investory o schopnosti společnosti tvoUit zisk 

a zhodnocovat vložený kapitál. V tabulce č. 13 jsem zhodnotila jednotlivé 

hodnoty rentability vlastního kapitálu, aktiv, tržeb a investovaného kapitálu.  

 2013 2014 2015 
ROE – rentabilita vlastního 

kapitálu 
0,32 0,37 0,25 

ROA – rentabilita aktiv 0,104 0,101 0,055 

ROI – návratnost 
investovaného kapitálu 

0,19 0,20 0,23 

ROS – rentabilita tržeb 0,016 0,025 0,014 

Tabulka 14: Ukazatele rentability - vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti Industrial Engineering s.r.o. má v roce 

2014 tendencí r]stu, ale v roce 2015 se tento ukazatel snížil d]vodem nižšího 

čistého zisku společnosti, nebo[ v tomto roce společnost zaUadila do majetku 
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poUízenou technologii pro tepelné zpracování. Tento ukazatel efektivnE ukazuje, 

jak byly zhodnocené prostUedky vložené do podnikání. Nejvyšší hodnota za 

sledovaná období je 0,32 v roce 2013. 

Rentabilita aktiv má ve sledovaných obdobích klesající tendenci. Hodnota tohoto 

ukazatele vyjadUuje, kolik Kč pUinese 1 Kč vložených aktiv. Pozitivní je, že 

hodnoty nejsou záporné. D]vodem klesající tendence je opEt poUízení nové vlastní 

technologie na leasing. 

Návratnost investovaného kapitálu vyjadUuje čistý zisk v]či počáteční investici, 

tedy kolik Kč pUinese 1 Kč investovaného kapitálu. Hodnoty mají ve sledovaném 

období rostoucí trend. 

Posledním zhodnoceným ukazatelem je rentabilita tržeb, která nám udává, kolik 

Kč zisku pUipadá na 1 Kč tržeb. V roce 2015 došlo k poklesu této hodnoty opEt 

d]vodem nižšího čistého zisku společnosti ve sledovaném roce. 

Na následujícím grafu č. 1 je zobrazen vývoj jednotlivých sledovaných rentabilit 

společnosti. 

 

Graf 1: Ukazatele rentability za analyzované období - vlastní zpracování 

3.11.5 Ukazatele likvidity 
Tyto ukazatele informují o schopnosti splácet včas a bez problém] krátkodobé 

závazky, tedy o krátkodobé stabilitE společnosti. V tabulce č. 15 jsou zhodnoceny 
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zjištEné výsledky. 

 2013 2014 2015 
BEžná likvidita 1,81 1,79 0,88 

Pohotová 

likvidita 
1,55 1,80 0,78 

Okamžitá 

likvidita 
0,30 0,47 0,11 

Tabulka 15: Ukazatele likvidity - vlastní zpracování 

Prvním zhodnoceným ukazatelem je bEžná likvidita, nazývaná také jako likvidita 

tUetího stupnE, s doporučenými hodnoty 1,5 – 2,5. Tato likvidita nejménE 

vystihuje platební solventnost z d]vod] zahrnutí i majetku, spočítaná jako pomEr 

obEžných aktiv a krátkodobých závazk]. Doporučených hodnot společnost 

Industrial Engineering s.r.o. dosáhla v roce 2013 a 2014. V roce 2015 klesla bEžná 

likvidita společnosti o více jak polovinu.  

Pohotová likvidita, jako další ukazatel likvidity, jinak nazývaný jako likvidita 

druhého stupnE, by mEla dosahovat doporučených hodnot v intervalu 0,7 – 1,2. 

Naopak od bEžné likvidity, společnost dosáhla doporučené hodnoty pouze v roce 

2015. 

Platební schopnost společnosti vystihuje nejlépe poslední ukazatel likvidity, a to 

okamžitá likvidita. Tento ukazatel je jinak označován jako likvidita prvního 

stupnE, který by se mEl ideálnE pohybovat v intervalu 0,2 – 0,5. TEchto hodnot 

společnost dosáhla v roce 2013 a 2014, v roce 2015 její hodnota mírnE poklesla.  
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Graf 2: Ukazatele likvidity za analyzované období - vlastní zpracování 

3.11.6 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatele hodnotí intenzitu využití jednotlivých složek majetku společnosti. 

 2013 2014 2015 
Rychlost obratu zásob 53,13 - 53,33 

Doba obratu zásob 6,78 - 6,75 

Obrat celkových aktiv 6,34 4,00 3,98 

Rychlost obratu pohledávek 11,18 6,00 7,87 

Doba obratu pohledávek 32,21 60,04 45,71 

Tabulka 16: Ukazatele aktivity - vlastní zpracování 

Ukazatel rychlosti obratu zásob se pohybuje ve vysokých hodnotách, a to 

vzhledem k tomu že v analyzovaných letech společnost Industrial Engineering 

s.r.o. p]sobila pUedevším pouze jako obchodní firma. Na konci účetního období 

roku 2014, tedy ke dni 31. 12. 2014 nevykazovala společnost žádné zásoby. 

Z toho d]vodu je rychlost obrat zásob vysoká a v analyzovaných letech se 

pohybuje v hodnotE 53, která nám Uíká, že zásoby od okamžiku nákupu zboží do 

okamžiku prodeje zboží leží na skladE pr]mErnE 53 dní. 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadUuje, za jak dlouhou pr]mErnou dobu 

společnosti obdrží platby od svých odbEratel]. V analyzovaných letech se 
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hodnoty výraznE liší, a to tím, že společnost Industrial Engineering s.r.o. pro své 

významné zákazníky poskytla dobu splatnosti svých pohledávek v roce 2014 

v rozmezí 60 až 90 dní, v roce 2015 se portfolio zákazníku společnosti rozrostla, 

novým zákazník]m byla poskytnutá splatnost pohledávek na 30 dní, a díky tomu, 

se doba obratu pohledávek v roce 2015 pohybuje pr]mErnE na 45 dnech splatnosti 

pohledávek společnosti. Rychlost obratu pohledávek vyjadUuje rychlost, jak je 

společnost schopna pUemEnit své pohledávky ve finanční prostUedky. 

Obrat celkových aktiv, jako ukazatel informuje o efektivnosti využívání 

celkového majetku společnosti. NamEUené hodnoty v analyzovaných letech 

postupnE klesají, a společnost tedy využívá svá aktiva efektivnE. V posledním 

analyzovaném roce pUipadá 3,98 Kč tržeb na jednu korunu aktiv společnosti. 

3.11.7 Ukazatele zadluženosti 
Tyto ukazatele dávají informace o dlouhodobé stabilitE společnosti. 

 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 

(%) 
45,5 73,1 77,6 

Míra zadluženosti  1,40 2,72 3,47 

Koeficient 

samofinancování (%) 
32,40 26,80 22,30 

Úrokové krytí 526 5,55 8,07 

Finanční páka 3,08 3,72 4,47 

Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti - vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti společnosti Industrial Engineering s.r.o. má ve 

sledovaném období negativní stoupající trend. Tento trend je z d]vodu rozšiUování 

výrobních technologií společnosti, které byly nakoupené na poskytnuté úvEry 

a z části kryté pUiznanou dotací. Vyšší hodnoty m]žou být pro současné i budoucí 

vEUitele rizikem, ale jelikož společnost dosahuje zvýšeného objemu zisku 

v dalších letech a má pUíznivý vývoj rentability celkového kapitálu, nemusí to 

znamenat, že jí nebude poskytnut další úvEr. Opakem tohoto ukazatele je 

koeficient samofinancování, který charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu 
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a samostatnost společnosti. Optimální hodnota by mEla být > 40 %, je neefektivní, 

aby byly veškeré potUeby kryté vlastními zdroji, ale jelikož je společnost 

v analyzovaném období na trhu ještE mladou společností, nemá dostatečný vlastní 

kapitál na financování svých nových technologií. 

Ukazatel míry zadluženosti v analyzovaném období společnosti roste. Jedná se 

o pomErnE významný ukazatel rizika pro vEUitele, pUedevším pro banku. Ideálním 

stavem je nižší hodnota cizích zdroj] k vlastnímu jmEní, ale z d]vod] poUizování 

nových výrobních technologií jsou cizí zdroje společnosti vysoké. V roce 2015 je 

hodnota 3,47, ale s ohledem na dlouhodobost použití cizích zdroj] by nemEla 

nastat situace okamžitého splacení, proto se společnost na tento ukazatel kouká 

mírnEji. Na ukazatel míry zadluženosti navazuje ukazatel úrokového krytí, který 

společnosti udává, kolikrát je schopna úroky krýt sv]j hospodáUský výsledek za 

dané účetní období. V roce 2013 byly nákladové úroky ve výši pouze 1 000 Kč, 

a ukazatel je v tomto roce abnormálnE vysoký. V dalších letech se ukazatel vyvíjí 

standardnE a společnost je schopná financovat další možné úvEry pro sv]j rozvoj 

na trhu.  

Finanční páka vyjadUuje míru zadluženosti podniku, a to kolikrát pUevyšuje 

celkový kapitál velikost vlastního kapitálu. Tento pomEr by mEl být vždy vEtší 

než 1. V analyzovaném období byly zjištEné hodnoty 3,08, 3,72 a 4,47, společnost 

tedy dokáže každou jednu korunu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu. 

3.11.8 Výpočet bodu zvratu 
Bodu zvratu je dosaženo v momentE, kdy se cena rovná pr]mErným náklad]m, tj. 

součtu fixních náklad] pUipadajících na jednotku produkce a variabilních náklad] 

pUipadajících na jednotku produkce.  

Pro výpočet bod] zvratu plánované investice jsem zvolila početní Uešení pro 

každou plánovanou výrobní technologii, pUi kterých bude docházet k pokrytí 

veškerých fixních a variabilních náklad]. Vycházím s pevného vztahu mezi 

stanovenou cenou u jednotlivých výrobních technologií a vynaloženými 

variabilními náklady. Tím je zaručeno, že všechny variabilní náklady jsou 

zahrnuté ve stanovených cenách a zbytek ceny slouží ke krytí fixních náklad]. 
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Bod zvratu automatické pece pro rozpouštEcí žíhání 
fixní náklady FN – na základE dosavadních zkušeností společnosti, která už ve 

svém výrobním portfoliu automatické pece pro rozpouštEcí žíhání zaUazené má, 

jsem fixní náklady odbornE odhadla dle skutečných náklad], které na lince 

vznikají 

FN = 75 000 Kč / mEsíc; v této částce je zaUazeno odepisování stroje, splátka 

úvEru za nemovitost, leasing nákladních aut, které zprostUedkovávají dopravu 

odlitk] ke zpracování 

cena výrobku P – společnost ve vEtšinE výrobních proces] realizuje tepelné 

zpracování T6 (rozpouštEcí žíhání, umElé stárnutí odlitk]), zná své tržní ceny za 

toto zpracování a dle tEchto informací jsem stanovila pr]mErnou cenu  

P = 11 000 Kč / t 
variabilní náklady VN – u variabilních náklad] jsem opEt vycházela ze zkušenosti 

společnosti, která se zabývá tepelným zpracování odlitk] od roku 2014, 

a variabilní náklady jsem odbornE odhadla dle reálných náklad], které pUi provozu 

linky vznikají 

VN = 5 680 Kč / t; tato částka variabilních náklad] vznikla součtem náklad] na 

spotUebu elektrické energie a vody, mzdy výrobních dElník], opravy a udržování, 

dopravu díl] 

 

bod zvratu BZ = FN / (P-VN) = 75 000 / (11 000 – 5680) = 14,09 tun / mEsíčnE 
Pro dosažení bodu zvratu je potUeba dosáhnout mEsíční produkce (a zakázek) 

v množství 14 tun odlitk] na tepelné zpracování. To znamená, že výroba je 

ztrátová až do objemu výroby 14 tun / mEsíc. Tento objem pUedstavuje využití 

kapacity výrobní linky na tepelné zpracování na 28,18 %. 

 

Bod zvratu galvanické linky pracující v polo- nebo plnE automatickém 
provozu 
fixní náklady FN – značnou části fixních náklad] je odpis galvanické linky 

v částce 583 tis. Kč, zbylou část fixních náklad] tvoUí splátka úvEru nemovitosti 

a leasing nákladních aut 

FN = 630 000 Kč 
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cena výrobku P – cenu výrobku pro galvanickou linku jsem získala dle informací 

na trhu, na kterém pracuji, dotazovala jsem se stávajících kooperačních 

dodavatel] výrobního proces] povrchových úprav, r]zných dodavatel], kteUí 

dodávají galvanické linky, a dále jsem se dotazovala i zákazník], kterým 

v současnosti společnost kooperačnE poskytuje zpracování r]zných povrchových 

úprav a na základE tEchto poznatk], jsem odhadem odbornE stanovila cenu za dm2 

pro r]zné povrchové úpravy (eloxování, stUíbUení, zinkování,…) 

P = 20 Kč / dm2 

variabilní náklady VN – do variabilních náklad] budou vstupovat náklady za 

spotUebu elektrické energie a vody, mzdy výrobních dElník] a doprava díl] pro 

povrchovou úpravu; výši variabilních náklad] jsem odbornE odhadla v porovnání 

s již zabEhnutou linkou pro impregnaci odlitk] 

VN = 8 Kč / dm2 

 

bod zvratu BZ = FN / (P – VN) = 630 000 / (20 – 8) = 52 500 dm2 / mEsíčnE 
ZjištEný bod zvratu společnosti Uíká, že výroba na galvanické lince je ztrátová do 

objemu výroby 52 500 dm2 / mEsíčnE, společnost musí tedy na galvanické lince 

vyprodukovat minimální množství práce 1 750 dm2 / dennE, aby byla výroba 

zisková. Dle propočt] je pUi této hodnotE využití výrobní kapacity na 55 %. 

Společnost plánuje výrobní provoz na galvanické lince v nepUetržitém tUísmEnném 

provozu a budoucí plánovaný objem výroby tedy pUevyšuje bod kritického využití 

výrobní kapacity a tím bude dosaženo ziskové výroby. 

 

Bod zvratu CNC obrábEcího centra 
Společnost realizuje poUízení min. pEtiosého obrábEcího centra, které bude 

umožOovat současný pohyb lineárních a rotačních os obrábEcího stroje. Na 

základE tohoto faktu jsem na základE analýzy trhu současných kooperačních 

dodavatel] obrábEných díl] a dle svého odborného odhadu stanovila ukazatele pro 

výpočet bodu zvratu následovnE. 

fixní náklady FN – fixní náklady jsou součtem výše náklad] odpisu na poUízenou 

technologii, splátka úvEru nemovitosti, mzda pracovníka vyškoleného pro obsluhu 

CNC obrábEcího centra 
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FN = 300 000 Kč / mEsíčnE 
cena výrobku P – cena za opracování díl] na plánovaném obrábEcím centru je 

stanovena dle zjištEných informací od kooperačních dodavatel] opracování 

odlitk] a od možných dodavatel] této výrobní linky 

P = 1 500 Kč / hod 
variabilní náklady VN – cena variabilních náklad] obrábEcího centra zahrnuje 

náklady na spotUebu elektrické energie, opravy a údržby obrábEcího centra včetnE 

mezd pomocných výrobních dElník] 

VN = 530 Kč / hod 
 

bod zvratu BZ = FN / (P – VN) = 300 000 / (1500 – 530) = 309 hod / mEsíčnE 
Zisku na plánovaném CNC obrábEcím centru bude dosaženo pUi objemu výroby 

309 hod / mEsíčnE. PUi tomto objemu výroby pUíspEvek na úhradu pokryje celkové 

fixní náklady. Jedná se o vytížení výroby pUi provozu minimálnE 10,5 hod / dennE 

pUi nepUetržitém tUísmEnném provozu. 

 

Bod zvratu 3D mEUícího zaUízení 
fixní náklady FN – pUi provozu 3D mEUícího zaUízení vznikají fixní náklady 

splátkou úvEru nemovitosti, odpisem poUizovaného zaUízení a mzdou vyškoleného 

pracovníka 

FN = 131 500 Kč / mEsíčnE 
cena výrobku P – dle pr]zkumu trhu byla cena stanovena odborným odhadem od 

dodavatel] výrobních zaUízení 

P = 1 150 Kč / hod 
variabilní náklady VN – provozem 3D mEUícího zaUízení budou vznikat variabilní 

náklady za spotUebu elektrické energie 

VN = 130 Kč / hod 

 
bod zvratu BZ = FN / (P – VN) = 131 500 / (1 150 – 130) = 128,92 hod 
Jedná se o výrobní zaUízení pro zvyšující se prokázání kvality a stability 

výrobních proces], kv]li kterému je 3D mEUící zaUízení zaUazené do plánované 

investice. Pokrytí všech celkových fixních náklad] dosáhne společnost provozem 
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výrobního zaUízení minimálnE pUi 6 hod / dennE. 

3.11.9 Hodnocení efektivnosti investice dle doby návratnosti, čisté současné 
hodnoty a vnitUního výnosového procenta 
Čistá současná hodnota investice 
Čistou současnou hodnotu investice zjistíme rozdílem mezi současnou hodnotou 

pUíjm] a výdaj] z projektu. Výsledná hodnota musí být vEtší jak 0, pokud tomu 

tak je, projekt je pro společnost pUijatelný. V tabulce níže jsem vypočítala cash 

flow, následnE diskontovaný na současnou hodnotu diskontní sazbou 4,00 

aktuální tržní úrokové míry. [14] 

Roky 2018 2019 2020 2021 2022 

Čistý HV -248 636 869 1 110 1 346 

Odpisy 0 2 608 12 000 12 000 12 000 

Dotace 0 11 250 15 750 0 0 

Provozní CF -248 14 494 28 619 13 110 13 346 

Kapitálové výdaje 0 25 000 35 000 0 0 

Celkové CF -248 -10 506 -6 380 13 110 13 346 

Diskontní sazba (v %, 

zaokr. na 2 desetinná 
místa) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Celkové CF diskontované -248 -10 101 -5 899 11 655 11 408 

Roky 2023 2024 2025 2026 2027 

Čistý HV 1 778 2 206 3 103 3 911 4 580 

Odpisy 11 400 9 992 0 0 0 

Dotace 0 0 0 0 0 

Provozní CF 13 178 12 198 3 103 3 911 4 580 

Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 

Celkové CF 13 178 12 198 3 103 3 911 4 580 

Diskontní sazba (v %, 

zaokr. na 2 desetinná 
místa) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Celkové CF diskontované 10 831 9 640 2 358 2 858 3 218 
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Tabulka 18: Celkové diskontované CF investice (v tis. Kč) - vlastní zpracování 

Dle tabulky č. 18 jsem vypočítala čistou současnou hodnotu investice jakou sumu 

všech celkových diskontovaných cash flow za období 10 let udržitelnosti 

projektu. 

 

NPV (net present value) =  

 

ČSH = 35 722 tis. Kč 

Kumulací celkového diskontovaného cash flow jsem dostala hodnotu ČSH (čistá 

současná hodnota), a to 35 722 tis. Kč. Tím m]žu plánovaný projekt pro 

společnost označit jako pUijatelný, nebo[ hodnota je vEtší než 0. 

 

VnitUní výnosové procento investice 
Jedná se o ukazatel, který se jako další používá nejčastEji pUi hodnocení a výbEru 

investice. Tíká, kolik procent společnost na hodnocené investici získá pUi zvážení 

časové hodnoty penEz. Tento ukazatel společnost m]že pro hodnocení použít 

v pUípadE, že na začátku investice probíhají záporné toky a následující suma 

penEžních tok] bude pozitivní. K tomuto by mElo za celou dobu udržitelnosti 

investice dojít pouze jednou. 

Výsledkem je vnitUní výnosové procento 42,27 %, zjištEno výpočtem funkce 

v programu Microsoft Excel. Tímto výpočtem jsem zjistila, že se jedná o sazbu 

vyšší než je diskontní podniková míra, což je pro společnost dalším pozitivním 

ukazatelem, že je investice víc než pUijatelná.  

 

Diskontovaná doba návratnosti investice 
DoplOujícím ukazatelem pUi hodnocení investic je diskontovaná doba návratnosti 

investice. Investice je efektivní v pUípadE, pokud je doba návratnosti investice 

kratší než celková doba životnosti investice. Tento ukazatel společnost 

neinformuje o pUíjmech, kterých bude společnost dosahovat po splacení 

počátečních kapitálových výdaj]. 
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Rok 
Celkové CF 

diskontované 

Kumulované 
diskontované CF 

(tis. Kč) 

0. -248 -248 

1. -10 101 -10 349 

2. -5 899 -16 001 

3. 11 655 5 756 

4. 11 408 23 063 

5. 10 831 22 240 

6. 9 640 20 472 

7. 2 358 11 999 

8. 2 858 5 216 

9. 3 218 6 076 

Tabulka 19: Diskontovaná doba návratnosti investice (v tis. Kč) - vlastní zpracování 

Z tabulky č. 19 jsem zjistila, že v roce 2018, kdy bude společnost realizovat první 

část investice, vychází investiční tok -248 tis. Kč. V dalším roce realizace 

investice vychází penEžní tok -10 349 tis. Kč, v následujícím roce kdy již bude 

zrealizovaná celá plánovaná investice je investiční tok společnosti – 16 001 tis. 

Kč. Ve čtvrtém roce, tedy v roce 2021 je penEžní tok kladný ve výši 5 756 tis. Kč 

a v tomto roce dojde k uhrazení celé investice a společnost začne na svém 

plánovaném projektu realizovat zisk. Pro zjištEní pUesného mEsíce úhrady 

investice, jsem kladný penEžní tok vydElila celkovým diskontovaným CF téhož 

roku a hodnotu vynásobila 12 mEsíci. Tímto zp]sobem jsem postupovala i pUi 

zjiš[ování pUesného dnu úhrady investice a výsledná doba úhrady plánované 

investice je 4 roky, 5 mEsíc] a 28 dní. 

3.11.10 Zdroje a finanční zabezpečení realizace projektu 
Financování projektu je z d]vodu aktuálních nízkých sazeb investičních 

úvErových nástroj] bank zajištEno formou investičního úvEru, kdy společnost 

žadatele má pUed schválený úvErový rámec ve výši pUesahující zp]sobilé výdaje 

projektu. Tento úvErový rámec bude využíván jak na financování aktuálnE 
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pUedloženého projektu, tak pro další rozvojové aktivity žadatele v aktuálním 

a následujícím účetním období. 

Dle dosavadních zkušeností společnosti na bankovním trhu jsem vybrala dvE 

možné varianty, které pUipadají v úvahu pro vhodný bankovní úvEr. 

Název banky 
Oberbank AG – pobočka Česká 
republika 

Druh úvEru 
Investiční úvEr – koupE výrobních 

technologií k podnikání 

Maximální výše úvEru 

48 000 000 Kč (tj. 80 % z celkové 

investice, pUi uvažované celkové 

investici 60 000 000 Kč) 

Minimální úroková sazba (p.a) 
1M PRIBOR + marže ve výši 28% p.a., 

celk. aktuální sazba 2,2 % p.a. 

Forma splácení 
Anuitním zp]sobem, tj. konstantními 

splátkami 

Maximální doba splácení 15 let 

ZajištEní úvEru 

Zástava poUizovaných výrobních 

technologií, firemní bianco smEnka 

s avalem společníka, tichá cese 

pohledávek z obchodního styku 

v pomEru financování 

Poplatky za poskytnutí úvEru 20 000 Kč 

Komu je určen 
Bonitním klient]m banky s min. 

ročním obratem 12 mil. Kč 

Poznámka 

Po obdržení dotace využije klient část 

prostUedk], min. ve výši 50 % z pUijaté 

dotace na pUedčasnou splátku úvEru 

Tabulka 20: Investiční úvEr Oberbank AG - vlastní zpracování 
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Název banky Sberbank CZ 

Druh úvEru 

Investiční úvEr s postupným splácením 

k poUízení movitého a nemovitého 

majetku 

Maximální výše úvEru 

42 000 000 Kč (tj. 70 % z celkové 

investice, pUi uvažované celkové 

investici 60 000 000 Kč) 

Minimální úroková sazba (p.a.) 
1M PRIBOR + pUirážka 1,55 % p.a., 

celk. aktuální sazba 2,5 % p.a.  

Forma splácení Konstantní splátky postupnE nar]stající 

Maximální doba splácení 15 let 

ZajištEní úvEru 

Obvyklé formy zajištEní, napU. zástava 

poUizovaného movitého a nemovitého 

majetku 

Poplatky za poskytnutí úvEru 21 500 Kč 

Komu je určen 
Pro firmy s bEžným účtem u Sberbank 

CZ 

Poznámka 

Po obdržení dotace využije klient část 

prostUedk], min. ve výši 45 % z pUijaté 

dotace na pUedčasnou splátku úvEru 

Tabulka 21: Investiční úvEr Sberbank CZ - vlastní zpracování 

Porovnáním dvou možných variant na základE indikativních nabídek 

porovnávaných bankovních institucí bylo možné zvolit pouze financování 

investičním úvErem od Oberbank AG z d]vodu toho, že bankovní instituce 

Sberbank CZ požaduje vedení bEžného účtu společnosti u její banky. Společnost 

na pUelomu rok] 2016 / 2017 pUevedla veškeré své firemní účty k bankovní 

instituci Oberbank AG na základE výhodnEjších podmínek vedení účt], 

poskytování úvEr], leasing] a dalších bankovních služeb, které nabízí svým 
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klient]m. 

Dle výše uvedených tabulek č. 20 a č. 21 vychází i bez pUedchozí podmínky 

indikativní nabídka investičního úvEru Oberbank AG pro naši společnost 

výhodnEji, a to hlavnE na základE vyšší maximální výše úvEru, lepší úrokové 

sazby a také z d]vodu prozatímních pozitivních zkušeností pUi jednání s touto 

bankou. 

PUedpokládané zdroje financování jsou 45 % dotace a 55 % investiční úvEr. 

V pUípadE neschválení dotace získá společnost 48 000 000 Kč a je pUipravená 

vložit do svého podnikatelského plánu zbylou část financí ze svých vlastních 

zdroj]. 

3.12 Analýza rizik 

Analýza rizik by nám mEla Uíct jakým hrozbám je společnost vystavena, jak moc 

je společnost zranitelná v]či svým aktiv]m, jak je pravdEpodobné, že hrozba bude 

moct zneužít určitou zranitelnost společnosti a jaký by to mohlo mít dopad na 

společnost. 

Dle zamýšlených technologií společnosti bude nejkritičtEjší technologií poUízení 

galvanické linky. Jedná se o finančnE nejnáročnEjší výrobní linku, na které bude 

komplikovanEjší provoz než na současných a zamýšlených výrobních 

technologiích. S provozem galvanické linky nemá společnost zatím žádnou 

zkušenost, jedinou výhodou je současný provoz impregnační linky, který by mohl 

být provozu galvanické linky podobný. Pro ohodnocení rizika jsem tedy vybrala 

tuto nejkritičtEjší linku a to poUízení galvanické linky. 

Společnost Industrial Engineering s.r.o. pUi takto velkých zmEnách uvažuje nad 

následujícími riziky: 

 Neschválení dotační žádosti na nové technologie 

 ZamEstnanci se nechtEjí pUizp]sobit zmEnám 

 Nevhodný výbEr novE zamEstnaných pracovník] 

 Špatné rozhodnutí pUi výbEru vhodného dodavatele technologií 

 NevhodnE zvolená externí společnost pro odborné vzdElávání zamEstnanc] 
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3.12.1 Ohodnocení rizika 
Každému riziku je pUidElená pravdEpodobnost jeho naplnEní v hodnotách 1 – 10 

a hodnota dopadu rizika 1 – 10. Vycházíme z toho, že dopad 1 znamená vznik 

rizika, který zp]sobí mírné ohrožení. Dopad 10 znamená vznik rizika, který 

zp]sobí velké ohrožení. Výsledek, který získáme vynásobením obou hodnot, se 

m]že nacházet v hodnotách 1 – 100. Hodnosta 100 znamená vysoké riziko, 

hodnota 1 znamená nízké riziko (nepatrné). 

PoUadové 

číslo 
Rizikový faktor 

PravdEpodobnos

t (1 – 10) 

Dopad 

(1– 10) 

OcenEní 
rizika (1 – 

100) 

1. 
Neschválení žádosti na nové 

technologie 
5 9 45 

2. 
ZamEstnanci se nechtEjí 

pUizp]sobit zmEnám 
3 5 15 

3. 
Nevhodný výbEr novE 

zamEstnaných pracovník] 
5 5 25 

4. 

Špatné rozhodnutí pUi 

výbEru vhodného 

dodavatele technologie 

3 6 18 

5. 

NevhodnE zvolená externí 

společnost pro odborné 

vzdElávání zamEstnanc] 

5 4 20 

Tabulka 22: Analýza ohodnocení rizik - vlastní zpracování 

3.12.2 OpatUení ke snížení rizika 
Neschválení žádosti na nové technologie – v pUípadE tohoto rizika se m]že stát, že 

pUi neschválení společnost odloží dobu realizace projektu. Toto riziko by mElo být 

ve společnosti minimalizováno poskytnutým úvErem od banky. Nejlepší variantou 

v této situaci je mít určité vlastní zdroje, aby neschválení žádosti vyvolalo co 

nejmenší zmEny činnosti. 
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ZamEstnanci se nechtEjí pUizp]sobit zmEnám – vrcholový manažer by mEl 

nastávající zmEny oznámit svým zamEstnanc]m a koleg]m dopUedu. Pokud tak 

učiní, pUi realizaci projektu a pUi zmEnách do budoucnosti, nebudou vznikat 

potíže. 

Nevhodný výbEr novE zamEstnaných pracovník] – ke snížení rizika společnosti 

pUispEje dvEma výbErovými koly uchazeč] o zamEstnání. Uchazeče o zamEstnání 

bude personální oddElení provEUovat u minulých zamEstnavatel]. 

Špatné rozhodnutí pUi výbEru vhodného dodavatele technologie – ve smlouvE 

o koupi nové technologie musí být jasnE ujednané veškeré podmínky, týkající se 

napU. doby nástupu servisu od nahlášení poruchy, délka trvání záruky stroje a jiné. 

Společnost by si pro snížení rizika mEla ještE pUed rozhodnutím, kterou 

technologii vybere, navštívit dodavatele a chtít vidEt linku pUímo v provozu. 

Pokud to není možné, společnost si najde společnost na trhu, která tuto 

technologii používá a domluví se na pUípadné návštEvE.  

NevhodnE zvolená externí společnost pro odborné vzdElávání zamEstnanc] – 

v tomto riziku je taky samozUejmE nutné mít jasnE danou smlouvu 

o poskytovaných službách. Dále si společnost m]že vyžádat r]zné reference od 

jiných zákazník], kteUí tohoto dodavatele využili. 

U veškerých možných rizik, které mohou společnosti vzniknout, bylo zjištEno, že 

ani jedna hodnota se nedostala pUes hranici 50. Na základE tohoto zjištEní nehrozí 

žádné významné riziko pUi poUizování nových technologií a pUi realizaci inovací. 
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3.12.3 Tešení projektu metodou CPM 

i j Činnost Trvání 
t (dny) 

1 2 Specifikace požadavku na technologii (trvání: doba specifikace) 30 

2 3 Jednání s dodavatelem technologie X (trvání: délka jednání) 35 

2 4 Jednání s dodavatelem technologie Y (trvání: délka jednání) 25 

2 5 VýbEr nového pracovníka (trvání: výbEr, pohovor, rozhodnutí) 30 

3 6 Dodací lh]ta technologie dodavatele X (trvání: výroba, dodání) 60 

4 7 Dodací lh]ta technologie dodavatele Y (trvání: výroba, dodání) 120 

5 8 Možný nástup nového pracovníka (trvání: výpovEdní lh]ta u 
stávajícího zamEstnavatele) 60 

6 9 Instalace linky dodavatele X (trvání: dovoz, instalace) 30 

8 9 Školení nového pracovníka (trvání: školení u dodavatele 
technologie) 14 

7 9 Instalace linky od dodavatele Y (trvání: dovoz, instalace) 35 

Tabulka 23: Doba trvání projektu - vlastní zpracování 

 

Obrázek 9: Kritická cesta projektu - vlastní zpracování 
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i j tij ZM KM ZP KP RC 
1 2 30 0 30 0 30 0 

2 3 35 30 65 85 120 55 

2 4 25 30 55 30 55 0 

2 5 30 30 60 106 136 76 

3 6 60 65 125 120 180 55 

4 7 120 55 175 55 175 0 

5 8 60 60 120 136 196 76 

6 9 30 125 155 180 210 55 

8 9 14 120 134 196 210 76 

7 9 35 175 210 175 210 0 

Tabulka 24: Výpočet CPM - vlastní zpracování 

 
Celková doba trvání projektu (kritická cesta) trvá 210 dní. 

Kritická cesta se nachází v uzlech 1, 2, 4, 7 a 9. V sí[ovém grafu je zakreslena 

červenou barvou.  

Na základE této analýzy je možné Uíci, že společnost by nadále mEla investovat do 

výrobních technologií a tím si zvyšovat své know-how na trhu. Pro společnost je 

zásadní vhodné vzdElávání svých zamEstnanc] a proto společnost investuje do 

odborného vzdElávání zamEstnanc] a poUádá r]zná odborná školení a jiné. 

Návrhy možných zmEn sebou nesou určitá rizika, ale z uvedené analýzy lze Uíci, 

že nejsou velká, aby byla realizace projektu pro společnost ztrátová. 
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4 ZÁVDR 
Tato diplomová práce s názvem „Podnikatelský zámEr – rozšíUení výrobních 

kapacit společnosti Industrial Engineering s.r.o.“ se dElí na dvE části, a to na část 

teoretickou, ve které jsem zpracovala nejvýznamnEjší teoretické poznatky ke 

zvolenému tématu této práce, a na část praktickou, ve které jsem uplatnila získaná 

východiska z teoretické části této práce. Významnou části této práce je analýza 

součastného stavu společnosti, ve které jsem na základE podp]rných analýz 

(SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterova analýza pEti sil, marketingová 

analýza) zhodnotila a poskytla všeobecný a komplexní pUehled o stavu společnosti 

a její postavení na trhu, který je d]ležitý pro správné sestavení zamýšleného 

podnikatelského plánu. 

Cílem této práce bylo sestavit podnikatelský plán dané společnosti, který potvrdí 

proveditelnost zamýšleného projektu včetnE potUebné udržitelnosti spolu 

s finanční návratnosti projektu. ZámErem podnikatelského plánu je poUízení čtyU 

nových výrobních linek, které společnosti pom]žou s rozšíUením stávajících 

výrobních kapacit a s rozšíUením portfolia poskytovaných výrobních služeb 

pomocí poUízení nových výrobních technologií. Na začátku vlastního Uešení práce 

jsem pUedstavila analyzovanou společnost Industrial Engineering s.r.o., její 

historii a současnost, její inovační potenciál a specifikovala jsem pUedmEt projektu 

včetnE specifikace poUizovaných technologií. Dále jsem pUedstavila projektový 

tým zamýšleného podnikatelského plánu a definovala jsem časový harmonogram 

projektu.  

Jako jeden z nejd]ležitEjších krok] podnikatelského plánu jsem provedla finanční 

analýzu společnosti za poslední tUi uzavUená účetní období (rok 2013, 2014, 

2015). Tuto analýzu jsem provedla pomocí pomErových ukazatel], dle kterých 

hodnotím finanční situaci společnosti jako stabilní s pUedpokladem budoucího 

pozitivního finančního vývoje. V analyzovaném roce 2015 jsem zaznamenala 

negativní zmEny v oblasti pomErových ukazatel], kde tyto zmEny byly zp]sobené 

poUízením vlastní technologie pro tepelné zpracování na leasing. Jelikož byla 
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společnost v roce 2015 na trhu mladou společností, nemEla dostatek vlastního 

kapitálu na poUízení této technologie. Avšak společnost v současné dobE zaujímá 

významné postavení na trhu ve své oblasti strojírenské výroby a obchodu včetnE 

dalších pUíbuzných činnosti, dle kterého usuzuji velmi dynamický r]st tržeb 

společnosti. 

Dalším mým krokem této práce bylo určení kapitálových výdaj] investice a formy 

financování zamýšleného projektu. Celkové kapitálové výdaje jsou ve výši 60 mil. 

Kč. PUedpokládané zdroje financování projektu jsou 45 % dotace, 55 % investiční 

úvEr. Žádost o dotaci na tento projekt je v současné dobE podaná v operačním 

programu Podnikání a inovace, ve kterém budou finance čerpané z 85 % ze 

strukturálních fond] a z 15 % ze státního rozpočtu. 

Významným výpočtem této práce byly body zvratu pro zhodnocení, zda je 

společnost schopna pokryt veškeré fixní náklady a variabilní náklady, aby byla 

schopna tvoUit zisk u všech zamýšlených technologií. Bodem zvratu automatické 

pece pro rozpouštEcí žíhání je minimální mEsíční produkce ve výši 14,09 tun, pro 

pokrytí všech náklad], kdy tento objem pUedstavuje využití výrobní kapacity linky 

na 28,18 %. U galvanické linky pracující v polo / plnE automatickém provozu 

jsem vypočítala bod zvratu pUi objemu minimální mEsíční výroby na 52 500 dm2. 

Jedná se o využití výrobní kapacity na 55 %. Pro CNC obrábEcí centrum je bod 

zvratu 309 hod / mEsíčnE pUi nepUetržitém tUísmEnném provozu pro pokrytí 

veškerých fixních a nákladních náklad], tedy 10,5 hod / dennE. Poslední 

poUizovanou technologií je 3D mEUící zaUízení, který má bod zvratu v objemu 

minimální provozní doby 6 hod / dennE. 

Ke zhodnocení ekonomické efektivnosti investice jsem využila nEkteré 

dynamické metody, kterou jsou více relevantní oproti statickým metodám, 

z d]vodu zohlednEní časové hodnoty penEz. Čistá současná hodnota investice, 

kterou jsem vypočítala za období 10 let udržitelnosti projektu je 35 722 tis. Kč. 

Tato hodnota znamená, že je plánovaný projekt pUijatelný, nebo[ spočítaná 

hodnota je vEtší než 0. Pomocí výpočtu vnitUního výnosového procenta investice 

jsem získala hodnotu 42,27 %, a tím m]žu Uíci, že se jedná o další pozitivní 

ukazatel pUijatelnosti investice, nebo[ se jedna o sazbu vyšší než je diskontní 
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podniková míra. Následující metodou byla diskontovaná doba návratnosti 

investice, která byla vypočítaná na 4 roky, 5 mEsíc] a 28 dní, což znamená, že 

návratnost investice je kratší než celková doba životnosti investice. 

PUi investici takového objemu musí společnost počítat i s možnými riziky 

zamýšleného projektu. Z mého pohledu je nejkritičtEjší poUízení galvanické linky 

pro povrchové úpravy, z d]vod], že linka je finančnE nejnáročnEjší a její provoz 

bude komplikovanEjší než na současných výrobních linkách. Na základE 

ohodnocení možných rizik, jsem však zjistila, že pravdEpodobnost naplnEní rizik 

je malá, pUesto nepUiznání dotace by mElo velký finanční dopad pro společnost, 

které by ale neznamenalo úpadek celé investice. Pomocí metody CPM m]žu 

konstatovat, že celková doba trvání projektu instalace a realizace galvanické linky 

je 210 dní. 

Na základE zjištEných informací m]žu Uíci, že společnost by mEla investovat do 

výrobních technologií pro zvyšování svého know-how na trhu. Pro společnost je 

dále velmi d]ležité vzdElávání svých zamEstnanc] a proto společnost investuje do 

odborného vzdElávání zamEstnanc] a poUádá r]zná odborná školení a další r]zné 

výcviky.  

Dle výše uvedených skutečnosti mohu projekt potvrdit jako pUipravený pro jeho 

realizaci a dle mého názoru má zamýšlený projekt nejvyšší pUedpoklady pro 

úspEšnou realizaci a následnou dlouhodobou udržitelnost a návratnost. 
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