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1 Úvod 

Českou republiku v nejbližších dnech čeká oslava významného výročí, 1. května roku 2004 se 

stala plnoprávným členským státem Evropské unie.  Tato dekáda změn nepřinesla jen přínosy 

v oblasti mezinárodně politické a hospodářské, především ji umožnila participovat na systému 

politik. Mezi tyto politiky patří i politika hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž cílem je 

především snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů. Dále se zaměřuje na 

harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických činností, rovnost mezi ženami a 

muži, vysokou úroveň zaměstnanosti a také na hledisko environmentální, tj. zlepšování 

životního prostředí. Ke snižování disparit slouží Evropské unii nástroje – strukturální fondy a 

fond soudržnosti. Právě z těchto fondů čerpala a stále čerpá Česká republika nemalé finanční 

prostředky. V minulém programovacím období 2007-2013 se jednalo o téměř 26,7 mld. EUR, 

v současném finančním rámci 2014-2020 bude alokace nižší o přibližně 6,2 mld. EUR.  

Oproti období 2007-2013 došlo i k větší koncentraci zacílení Evropské komise, ze tří cílů 

(Konvergence, Konkurenceschopnost a Územní spolupráce) jsou v současném období pouze 

dva (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce). Z výše uvedeného 

vycházejí operační programy neboli strategické dokumenty zaznamenávající jak priority EU, 

tak i daného členského státu. U operačních programů došlo při přechodu na stávající období 

k razantním změnám a v určitém směru, v rámci integrovaného regionálního programu, i k 

návratu k období 2004-2006. Z 12 operačních programů (2004-2006) došlo k navýšení na 26 

(2007-2013), v současném finančním rámci (2014-2020) jich máme pouze 17. Jedná se o 8 

tematických operačních programů, 7 přes-hraničních, zvlášť stojí Program rozvoje venkova a 

Operační program Rybářství.  

Diplomová práce nese název „Investiční rozhodování v procesu hodnocení podnikatelského 

záměru v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.“ Z názvu 

práce vyplývá právě využití tematického operačního programu současného programovacího 

období. Díky neukončené přípravě operačních programů bylo při vypracování práce 

vycházeno z prioritní osy a osnovy podnikatelského záměru minulého operačního programu 

podnikání a inovace (prioritní osa Rozvoj – výzva III. 2. prodloužení, vydaná 28. listopadu 

2013). Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnost malých a středních 

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

růstu počtu pracovních míst. 
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Diplomová práce si klade za hlavní cíl stanovení optimální varianty podnikatelského záměru 

společnosti Multiflora s.r.o. v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Dílčím cílem práce je vypracování jednotlivých variant projektu dle 

osnovy podnikatelského záměru z hlediska Operačního programu Podnikání a inovace s 

kalkulací veškerých nákladů a výnosů jednotlivých variant. Stanovení optimální varianty je 

založeno na hodnocení pěti variant výstupu jednoho projektu dle kritérií Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Hypotézou diplomové práce je zvolení si nejefektivnější varianty pro realizaci 

podnikatelského záměru. Žadatel si vybral jako výchozí variantu A – výrobu dřevních štěpek 

z ovocných stromů. V rámci podnikatelského záměru byl konstruován model, skutečná alej, 

kde bude projekt realizován. Stromořadí bude žadatelem prořezáno a z větví vyrobeny dřevní 

štěpky přímo v místě těžby, tedy aleji.  

ukazatelů investičního rozhodování vybrat nejefektivnější variantu výstupu podnikatelského 

záměru. Hypotéza si klade za předpoklad, že varianta s větším počtem bodů má vyšší šanci 

pro výběr k spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie.  

K naplnění cíle diplomové práce byly aplikovány jak deskriptivní tak analytické postupy. 

Metoda abstrakce vyznačující se syntetickými a analytickými postupy vymezuje určité 

vlastnosti, charakteristiky a vztahy v realitě. Výsledkem abstrakce jsou teorie, také pojmy a 

v případě čtvrté kapitoly i modely. Analytické metody byly použity v třetí i čtvrté kapitole při 

získávání dat a informací. Postupnou abstrakcí, analýzou a syntézou se stanovil model, na 

který byly aplikovány varianty podnikatelského záměru. V závěru praktické části jsou pomocí 

dedukce a komparace vyvozeny závěry (Moldár, 2006).  

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, kdy první kapitolou je úvod a pátou 

závěr. Druhá část je věnována charakteristice základních termínu projektového řízení 

z různých hledisek pohledu. Jádrem této části je rozlišení podnikatelského záměru v rámci 

podnikové a evropské sféry. Nedílnou součástí je vysvětlení metod hodnotící ekonomickou 

efektivnost investičních projektů a představení Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost v návaznosti na minulý operační program. 
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Třetí kapitola systematicky dle jednotlivých kapitol vychází z osnovy podnikatelského 

záměru Operačního programu Podnikání a inovace. Celá tato kapitola byla vypracována tak, 

aby splňovala veškeré podmínky pro podnikatelský záměr a mohla být použita jako skutečná 

příloha k plné žádosti o dotaci. Tato část popisuje vybraného žadatele, projekt (s variantami) a 

jeho vztah k podmínkám programu, jednotlivé přínosy pro region, Českou republiku i 

Evropskou unii. Dále zde najdeme cíl, ukazatele a přínos projektu pro pilíře udržitelného 

rozvoje. Důležitou částí jsou jednotlivé analýzy trhu, zákaznických segmentů, konkurence a 

odběratelů.  

V praktické části, tj. ve čtvrté kapitole, je popsán minulý a budoucí ekonomický vývoj 

společnosti Multiflora s.r.o. vzhledem k nákladům, tržbám a hospodářskému výsledku. 

Podstatou je stanovení veškerých nákladů a výnosů v jednotlivých variantách dle analýzy trhu 

v rámci konkurenčního prostředí. U každé varianty byly vytvářeny kalkulace z hlediska 

prodejních cen, množství vytěžené suroviny, odpisů a spotřeby materiálu. Dílčí zjištěné údaje 

byly vloženy do finanční kalkulačky, nástroje CzechInvestu pro předběžné hodnocení 

finanční realizovatelnosti projektu, která již má nastaveny parametry pro vyhodnocení dle 

čisté současné hodnoty, výnosového procenta a indexu ziskovosti. V závěru této kapitoly jsou 

poté metodou komparace zjištěna nejefektivnější varianta. 

Fakta uvedená v diplomové práci jsou podložena českou i zahraniční odbornou literaturou 

týkající se především projektového managementu. Další informace byly čerpány 

z elektronických publikací Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Evropské komise. Nedílnou 

pomůckou byl portál Biom.cz, kde je k nalezení mnoho odborných článků k obnovitelným 

zdrojům energie. Pro podložení environmentálních dopadů projektu byly využity data 

z Českého statistického úřadu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

K vypracování hodnocení finanční realizovatelnosti projektu sloužila finanční kalkulačka 

agentury CzechInvest, která provedla hodnocení na základě ukazatelů čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti investice. Získaná data byla aplikována do 

matematicko-statistické metody, tzv. bodové metody, která stanovila pořadí realizovatelnosti 

variant podnikatelského záměru.  
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2 Teoretická východiska investičního rozhodování  

a programová podpora podnikání EU v ČR 

Investiční rozhodování (IR) zařazujeme mezi nejdůležitější typy podnikatelských rozhodnutí. 

Jeho hlavním cílem je rozhodnout či zamítnout jednotlivé varianty investičních projektů. 

Úspěšnost projektu má zásadní význam na budoucí vývoj společnosti. IR je rozhodování 

dlouhodobého charakteru, z tohoto důvodu by mělo vycházet ze strategie dané firmy, která 

má dosáhnout předem definovaných cílů. Projekty, resp. podnikatelské záměry či plány, které 

z nich vyplývají, představují nejen klíčový nástroj k řízení rozvoje společnosti, ale významný 

podkladový materiál k přesvědčení potencionálních investorů o výhodnosti projektu (Souček, 

Fotr, 2005).  

Nejdůležitějším prvkem projektového řízení v kontextu investičního rozhodování je projekt. 

Definice projektu se liší dle přístupu světových sdružení.  Pro srovnání můžeme uvést definici 

podle sdružení Project Management Institute (profesní sdružení firem a individuálních 

projektových manažerů, kteří vytváří a udržují standart Project Management Body of 

Knowledge – PMBoK) a organizací IPMA - sdružení s více než 55 členskými asociacemi, 

kteří vyvíjí projektový management ve svých zeměpisných oblastech, komunikují s 

korporacemi, vládními agenturami, univerzitami a vysokými školami, vzdělávají organizace a 

poradenské firmy. IPMA certifikace je čtyřstupňového charakteru – každý stupeň má rozlišné 

zaměření (Doležal , Máchal a  Lacko, 2012). Podle sdružení PMI je projekt (Svozilová, 2011, 

str. 22): „…dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého 

výsledku.“ Důležitost je kladena především na „dočasnost,“ což znamená, že každý projekt je 

časově ohraničen, tzn., má určitý začátek a konec.
1
 IPMA definuje projekt: „…jako časově, 

nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů 

(rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.“ V některých 

pramenech se dočteme, že projekt vyjadřuje proces změny od počátečního stavu do stavu 

konečného, jenž má omezený čas, zdroje atd. Z tohoto důvodu vidí sdružení IPMA čas jako 

důležitý faktor, jehož důležitost bude vysvětlena v kapitole 2.1.1. 

                                                 

1
 Např. datum zahájení/ukončení/stav naplnění cílů projektu/určením, že některých cílů nelze dosáhnout, jelikož 

došlo ke změně podmínek či potřeb realizace projektu. 
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Všechny definice však mají společnou základní věc – dočasnost a unikátnost. Dočasnost a 

unikátnost jsou příčiny, proč je projekt jedinečný a neopakovatelný z důvodu: 

 specifických potřeb a cílů, 

 přechodnosti vlastních potřeb realizace, 

 dočasné existence projektového týmu, 

 specifických vlastností a rozsahu využití zdrojů, 

 neopakovatelnosti dopadů projektových rizik, 

 jedinečné existence projektového okolí, jež má vliv na daný projekt. 

Z výše uvedených definic se na projekt můžeme dívat z různých úhlů, především jako na sled 

úkolů, jejichž výkonem jsou projektové zdroje přeměněny na výstupy, které jsou zadavatelem 

projektu očekávány, ale rovněž jako na uskupení, ve kterém existují určité vztahy, jejichž 

ovlivňováním jsou jednotlivé aktivity udržovány v pohybu a koordinovány směrem 

k požadovanému výsledku (Svozilová, 2011, str. 23). 

2.1 Příprava a realizace investičních projektů 

Obecně můžeme rozdělit projekty, jež se ucházejí o podporu ze strukturálních fondů EU na 

tzv. měkké a tvrdé projekty. Termínem „měkké,“ označujeme projekty neinvestiční povahy 

zaměřující se především na oblasti rozvoje lidských zdrojů a tzv. „tvrdé“ projekty definují 

projekty převážně investičního charakteru. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

(2013), jsou investiční projekty: „…zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, 

nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku.“  

Fotr a Souček (2005) klasifikují investiční projekty z mnoha hledisek. Mezi základní 

hlediska zařazujeme hledisko vztahu k rozvoji podniku, věcné míry závislosti, formy realizace 

a charakteru peněžních toků. 

a) Vztah k rozvoji podniku 

Podle tohoto hlediska můžeme rozlišit projekty: 

 rozvojové, orientované na expanzi, mají zvýšit objem produkce, zavést nové 

výrobky/služby, proniknout na nové trhy (přínos – růst tržeb), 
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 obnovy, kdy nahradíme výrobní zařízení novým zařízením z důvodu snížení 

nákladů
2
 či uchování podnikatelské činnosti

3
, 

 mandatorní (regulatorní), jejichž cílem nejsou žádné ekonomické dopady, 

ale např. soulad se zákony, s novými předpisy, nařízeními
4
. 

b) Věcná náplň projektů 

Zde rozdělujeme projekty dle: 

 zavedení nových výrobků pro firmu, na trhu již existují tyto výrobky 

(součástí – investice do nových zařízení), 

 výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií, na tyto projekty 

navazují další projekty Výzkumu a vývoje (VaV) velmi rizikové projekty s 

obtížným hodnocením,  

 inovace informačních systémů, zavedení informačních technologií, zde je 

opět obtížné hodnocení ekonomické efektivnosti díky těžko 

kvantifikovatelným přínosům. 

c) Velikosti projektu 

Nejčastěji rozlišujeme projekty podle velikosti investičních nákladů
5
 na: 

 velké, pohybující se v miliardách Kč a trvající mnoho let, 

 střední, v hodnotě miliónů Kč a realizovány v několika letech,  

 malé, ve velikosti statisíců Kč a ukončeny v několika měsících (Melecký, 

2013). 

d) Forma realizace projektů 

Jedná se o projekty typu: 

 investiční výstavby, kdy se jedná o rozšíření výrobní kapacity/služeb a to 

v již existujícím podniku nebo na zelené louce (snadnější hodnocení), 

 akvizice, jedná se o koupi existující firmy. 

e) Charakter peněžních toků 

Podle charakteru peněžních toků rozdělujeme projekty: 

                                                 

2
 Výměna zastaralého zařízení, které ještě může fungovat, ale jeho provoz je nákladný. 

3
 Zařízení je před koncem své fyzické životnosti, je třeba pořídit nový, stejný stroj.  

4
 Projekty týkající se např. ochrany životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce atd.  

5
 Toto rozdělení berme ovšem velmi relativně, neboť projekt ve výši 1 mil. Kč může být pro malou společnost 

velkým projektem a pro velkou společnost projektem malým. 
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 se standardními toky, kdy v období výstavby jsou peněžní toky cash flow 

záporné (investiční výdaje) a až v období provozu převládnou výnosy nad 

náklady, bude znaménko po celou dobu kladné,  

 s nestandardními toky dochází často ke střídání znamének finančních toků 

z důvodu např. rozšíření projektu v dalším období atd. (Souček, Fotr, 2005). 

2.1.1 Životní cyklus projektu 

Definice a členění etap životního cyklu se odvíjí od jednotlivých autorů či institucí. Podle 

Součka a Fotra (2005) lze přípravu a realizaci projektu už od prvotního určení myšlenky až po 

ukončení provozu a jeho likvidaci chápat jako posloupnost 4 fází: „…před-investiční, 

investiční, provozní a ukončení provozu a následná likvidace projektu“. Nejdůležitější etapou 

je fáze předinvestiční, kdy dochází ke zpracování technicko-ekonomické studie (Feasibility 

Study), která určí, zda může být projekt uskutečněn. 

Obrázek 2.1: Schéma životního cyklu projektu 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL a B. LACKO, 2012, s. 174 
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Pokud se na tuto problematiku podíváme z hlediska organizace IPMA, zjistíme, že je zde 

největší preference kladena na čas. Čas musí být zásadově stanoven, jelikož na dodržení 

definovaného časového rámce závisí úspěšnost celého projektu.  

Organizace IPMA (Doležal, Máchal a Lacko, 2012, str. 167) vysvětluje následovně: „Projekt 

jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností rozdělit 

z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří životní cyklus 

řízení projektu.“  

Fáze řízení projektu lze v nejobecnějším pojetí podle skupiny IPMA rozdělit na před-

projektovou fázi (definiční), projektovou fázi (zahájení, příprava, realizace, ukončení) a 

projektovou fázi (vyhodnocení a provoz), jak vyjadřuje obrázek 2.1. 

V případě této práce budeme vycházet z členění organizace IPMA.  

a) Předprojektová fáze projektového cyklu 

Cílem předprojektové (předinvestiční, inicializační) fáze je prozkoumat příležitosti projektu a 

odhadnout proveditelnost daného záměru. V některých případech je zde připojována i vize či 

základní myšlenka o tom, že by se nějaký projekt mohl realizovat. V této fázi dochází velmi 

často k vytváření analýz a studií, tj. studie příležitosti (Opportunity Study) a studie 

proveditelnosti (Feasibility Study), (Doležal, Máchal a Lacko, 2012). 

Fotr a Souček (2005) tuto fázi člení do tří dílčích etap na: 

 fázi identifikace podnikatelských příležitostí, 

 předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant, 

 hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizace či zamítnutí. 

Identifikace podnikatelských příležitostí 

Identifikace podnikatelských příležitostí je základním pilířem předinvestiční fáze, protože se 

tvorba projektů odvíjí od určení podnikatelských příležitostí. Stimuly pro podnikatelské 

příležitosti poskytují stálé sledování a vyhodnocování faktorů podnikatelského okolí, jež 

zahrnují poptávku po daném zboží a službách, vývozní možnosti, zjištění nových 

výrobků/technologií atd. V praxi se běžně používají výsledky různých studií: např. 

marketingové studie, studie struktury produkce a spotřeby, analýza dovozu aj. Získané 

informace, resp. určité podnikatelské příležitosti je nutné posoudit a vyhodnotit před jejich 
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propracováním do podoby investičního projektu. Určitou podobou objasnění jednotlivých 

příležitostní jsou dle Soukupa a Fotra (2005) studie těchto příležitostí (Oportunity Studies).  

Cílem těchto studií je zpracovat dostupné informace o nabízejících se příležitostech tak, 

abychom mohli posoudit (alespoň v hrubé míře) nadějnost projektů a jeho efekty, jež jsou 

zaleženy na příležitostech. Studie by měly být málo nákladné, souhrnné, měly by osvětlit 

faktory příležitostí, využívat odhady a sdružené informace než detailní analýzy. Podnikatelské 

příležitosti pak hodnotíme tak, že je srovnáváme s nulovou variantou, jež je základem 

hodnocení. První výběr podnikatelských příležitost je výsledkem vyhodnocení těchto studií – 

předběžný výběr příležitostí, kterým bude v budoucnu věnována větší pozornost a vyloučení 

příležitostí, které jsou pro projekt rizikové (Souček, Fotr, 2005). Doležal a kolektiv podle 

organizace IPMA (2012) navíc uvádí, že musí být brána v úvahu i daná situace ve společnosti, 

na trhu a jejich budoucí vývoj. Studie by měla obsahovat analýzu podnětů (podněty trhu, 

zákazníků, vedení firmy, podněty získané analýzou prognostických trendů, podněty nových 

objevů a vědy, chování konkurence), analýzu hrozeb a nutných reakcí na ně (např. od jiných 

výrobků, konkurence, nová legislativa) a analýzu problémů, u kterých je příležitost je řešit 

(aktuální důležitost, naléhavost). Dále by se ve studii mělo podle Doležala a kolektivu (2005) 

nacházet základní koncepce a obsah záměru, čímž je myšlena první formulace projektu, 

odhad nadějnosti projektu (seznamy výchozích předpokladů a faktorů úspěchu), upozornění 

na významná rizika a na konec závěrečná doporučení z hlediska času, finanční situace, zdrojů 

a dalších skutečností spjatých se základní myšlenkou projektu.  

Předběžná technicko-ekonomická studie 

Jelikož je technicko-ekonomická studie (P-ES) velmi časově náročným úkolem, je třeba 

vytvořit jakýsi mezistupeň mezi stručnou studií příležitostí a podrobnou P-ES. Cílem 

předběžné P-ES je určit, zda (Souček, Fotr, 2005): 

 byly posouzeny a vyřešeny všechny přijatelné varianty projektu, 

 aspekty projektu jsou relevantní a vyžadují další šetření na základě doplňkových studií 

(marketingové výzkumy, laboratorní testy atd.), 

 primární idea projektu je pro investora dostatečně atraktivní či naopak, 

 na základě zjištěných informací z této studie, se můžeme rozhodnout, zda je 

podnikatelská příležitost nadějná, 
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 potencionální dopady projektu jsou v souladu se standardy na ochranu životního 

prostředí. 

Struktura a náplň předběžné P-ES a P-ES jsou stejné. Rozdíl tkví v detailnosti informací, 

hloubce analýzy a prověřování variant projektu. Fotr a Souček (2005, str. 18) upozorňují na 

to: „…že relativně podrobné vyšetření existujících variant projektu by mělo proběhnout již v 

rámci zpracování předběžní techno-ekonomické studie, neboť ponechat to až na vlastní 

technicko-ekonomickou studii by bylo příliš nákladné a časově náročné.“ Posuzování variant 

by se mělo týkat strategie společnosti a rozsahu projektu, marketingové strategie, základních 

surovin a materiálu, vlivu na životní prostředí, technologického procesu a výrobního zařízení, 

pracovníků a mzdových nákladů, organizace uspořádání a plánu realizace projektu a jeho 

rozpočtu
6
.  

Výsledkem předběžné P-ES je rozhodnutí o zpracování detailní P-ES (pokud je projekt 

nadějný) či zastavení dalších práci na přípravě (v případě velké rizikovosti a malým 

potencionálním efektům). V případě, že je předchozí studie podnikatelských příležitostí velmi 

dobře zpracovaná, není třeba předběžnou P-ES vypracovat. Na základě studie by se měl 

investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné prostředky na dokončení detailní studie 

proveditelnosti, či naopak, či práce na projektu úplně zastaví (Sieber, 2004).  

Technicko-ekonomická studie projektu (Studie Proveditelnosti) 

Studie by měla poskytnout všechny podklady, které jsou nutné k investičnímu rozhodování. 

Na základě variantních řešení
7
 je třeba formulovat a kriticky vyšetřit technické, finanční, 

komerční, environmentální a ekonomické požadavky. Výsledným efektem je vymezení 

projektu s jeho cíly, charakteristickými rysy (obsahuje i marketingovou strategii, vhodnou 

technologii, velikosti výrobní jednotky aj.). 

Investiční náklady projektu, výnosy, provozní náklady a propočty ukazatelů ekonomické 

efektivnosti najdeme ve finanční části studie. P-ES by měla zabezpečit důležité informace pro 

zpracování finanční a ekonomické analýzy a hodnocení projektu, resp. jeho variant.  

 

                                                 

6
 Přesnost odhadu investičních nákladů v předběžné T-ES činí +- 30% až 50 % základních výrobních jednotek. 

7
 T-ES může pracovat se menším počtem variant, nejméně by se však mělo jednat o variantu doporučenou, tzv. 

minimální. Variantní řešení je koncipováno už v předběžné T-ES. 
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Oproti předběžné P-ES musí být tato studie přesnější. Zpracování probíhá na základě 

iteračního optimalizačního procesu se zpětnými vazbami (Souček, Fotr, 2005).  

Detailnější popis studie proveditelnosti je uveden např. v knize Doležala a kolektivu (2012), 

který říká, že by studie měla upřesnit obsah projektu, jeho plánovaný termín 

zahájení/ukončení projektu, odhadované celkové náklad a zdroje.  

Vstupem mohou být jak závěry ze studie příležitostí, tak i z předběžné studie proveditelnosti 

v závislosti na tom, kterou analýzu si společnost vybere. Mezi další podkladové materiály 

můžeme zařadit čas, finance, zdroje atd. Výstupem je přiměřené řešení projektu.  

Jednotlivé konkrétní obsahové položky studie proveditelnosti budou detailně popsány v 

podkapitole 2.2 z důvodu, že se jedná o stěžejní část této práce.  

Z obecného hlediska bychom v této fázi měli odpovědět na otázky (Doležal, a další, 2012 str. 

171): „…odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má vůbec smysl 

projekt realizovat.“ Nejdůležitější odpověď, zda projekt spustit, musí určit liniový 

management. V konečné části před-investiční fáze probíhají důsledná posouzení a 

vyhodnocení projektu, jsou stanovena rozhodnutí, zda spustit projekt či dát přednost jiným 

efektivnějším projektům. V průběhu projektu je výše uvedené posuzování prováděno stále, 

aby bylo ověřeno, že má vybraná realizace vůbec smysl, pokud se tak neděje, jsou práce 

zastaveny (Doležal, a další, 2012).  

a) Projektová fáze cyklu projektu 

Tuto fázi můžeme podle Součka a Fotra (2005) nazvat i jako fázi investiční. Tito autoři 

zdůrazňují hlavní pilíř této fáze ve formě vytvoření právního, finančního a organizačního 

rámce pro realizaci projektu. Podle Doležala, Máchala, Lacka a kolektivu v této fázi dochází 

k zahájení, následného plánování, k realizaci a ukončení projektu.  

Zahájení projektu (Start-Up) 

Zahájení projektu či inicializace projektu v optimálním případě reprezentuje přesně daný 

proces. Na základě minulých událostí je potřeba upřesnit, ověřit, definovat cíl, výstupy, 

personální obsazení a kompetence v projektu. Hlavní technicko-organizační parametry 

projektu mohou být pokryty v primárním projektovém dokumentu, tj. zakládající 

(identifikační) listině projektu (Project Character). Pokud dříve nebyl vypracován logický 

rámec projektu, je tato fáze poslední možností k vypracování rámce.  
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Příprava projektu (plánování) 

V této fázi je jmenován tým, jenž definuje podrobný rozsah projektu, vytvoří plán řízení 

projektu (Project Management Plan), určí činnosti k realizaci, vytvoří harmonogram – po 

schválení je brán jako výchozí plán
8
 (Baseline).  

Realizace projektu  

Zahájení vlastní realizace by mělo být doprovázeno prvním setkáním týmu, tzv. Kick-off 

meetingem. Což je speciální setkání zúčastněných stran, kde je podle aktuální situace daného 

projektu např. představen harmonogram a plán řízení projektu, jsou seznámeni jednotliví 

účastníci stran. Nejdůležitější částí je oznámení, že začíná fyzická realizace. U velkých 

projektů je tato schůzka spíše brána jako společenská událost, která může být uskutečněna 

později než fyzická realizace. V průběhu realizace je nutné projekt neustále sledovat a 

porovnávat s plánem – kdy dochází k neustále kontrole, řízení projektu, lidí, času, zdrojů a 

především k podávání zpráv. Pokud jsou zjištěny odchylky od plánu, je potřeba na tyto změny 

reagovat formou korekčního opatření, přeplánování. V některých případech je důležité 

vytvořit nový, upravený základní plán (Baseline). 

Ukončení projektu (Close-Out) 

V této části projektového cyklu se předávají fyzické a dokumentační výstupy, podepisují se 

akceptační protokoly, fakturuje se atd. Projektový tým vypracovává závěrečnou zprávu o 

projektu, v které jsou shrnuty veškeré získané zkušenosti a případná doporučení k dalším 

projektům. Tým vyhodnocuje projekt, jenž je možný uzavřít, tzn. rozpustit tým a ukončit 

veškeré procesy na projektu. Výsledkem mnoha projektů je služba či produkt, ty se poté 

dostávají do skutečného provozu (už není součástí projektu). Abychom mohli hovořit o 

projektu, musí být ve správný čas ukončen. Tato fráze se zdá jako samozřejmá, v praxi však 

někdy na až tak realizovatelná. V některých fázích, díky různým akceptacím, výhradám 

implementací požadavků, se projekt rozplyne tak nějak do nekonečna. Z tohoto důvodu je 

třeba těmto problémům bránit, projekt řádně ukončit, říci, že zdroje jsou nedosažitelné a 

projekt raději uzavřít mimořádně.  

 

                                                 

8
 Baseline je platný, aktuální směrný plán, jež je dle potřeby měněn. 
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b) Poprojektová fáze (po ukončení projektu) 

Realizací projektů dospějeme k novým poznatkům, zkušenostem, které lze využít v dalších 

projektech. Je účelné zanalyzovat celý průběh projektů a poté určit silné a slabé stránky – 

takto nalezneme chyby, které se příště již nebudou opakovat. Vyhodnocení je provedeno jinou 

skupinou lidí než tou, která projekt manažerovala (např. obměněná skupina), aby docházelo 

k objektivnímu zhodnocení. U některých projektů se přínosy dostaví až po uplynutí určitého 

času. V provozní fázi se nachází produkty a výstupy projektu, ke kterým má organizace 

závazky v podobě servisních smluv, záruk, udržitelnost výsledků apod., na což musí být 

myšleno už na začátku životního cyklu (Doležal, a další, 2012).  

2.2 Podnikatelský záměr jako metodický nástroj pro přípravu projektů 

Abychom mohli zpracovat podnikatelský záměr, musíme mít k dispozici výsledky technicko-

ekonomických studií, investiční programy společnosti a její finanční plán. Jako synonymum 

podnikatelského záměru se často užívá podnikatelský plán (Business Plan). Fotr a Souček 

(2005, str. 305) však chápou podnikatelský plán jako: „… celo-firemní dokument, 

charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj. Podnikatelský plán 

zpracovaný v souvislosti s realizací určitého investičního projektu, resp. souboru těchto 

projektů, proto označujeme jako podnikatelská záměr.“ Jedná se o souhrnný materiál, který 

ex-ante popisuje podnikatelský projekt, jehož smyslem je naplánovat realizace investičních 

akcí s ohledem na charakter realizátora či jiných zainteresovaných subjektů. 

Ani kvalitní podnikatelský záměr nám nezaručí úspěch projektu, neboť jde stále o rizikový 

projekt. Čím kvalitněji budeme připravovat projekt, tím zvyšujeme naději na úspěch 

jednotlivých projektů (čímž se zvyšuje hospodářský výsledek společnosti) a tím snižujeme 

podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektů, který by ohrozil vážně finanční stabilitu 

společnosti a mohl by ohrozit i samotou její existenci. Kvalita přípravy projektů a 

podnikatelského plánování má podstatný vliv na prosperitu organizace. Podnikatelský záměr 

však není fixní dokument, musí flexibilně reagovat na měnící se tržní podmínky a požadavky 

společnosti (Souček a další, 2005).   
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2.2.1 Podnikatelský záměr v kontextu podpory podnikání 

Podnikatelský záměr by měl být stručný a přehledný (ne více jak 50 stránek), jednoduchý 

(nezacházet do technicko-ekonomických detailů), měl by demonstrovat výhody služeb, 

produktu či zákazníka a orientovat se na budoucnost. Dalším požadavkem je věrohodnost, 

realističnost, kvalitní zpracování i po formální stránce, neměl by být příliš pesimistický ani 

příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu. Neměl by dále zakrývat slabá místa a rizika 

projektu, naopak by měl upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a 

kompetence manažerského týmu a prokázat schopnost firmy uhradit své závazky a získat zpět 

vynaložený kapitál. Měl by být zacílen na jádro podnikání neboli jeho hlavní činnost, slouží 

tedy jako argument přesvědčení potenciálního investora (Abrams, 2010).  

Podnikatelský záměr by měl obsahovat
9
 (Souček a další, str. 33): 

 realizační resumé – název, adresa, firmy, charakter produktu, popis trhů, strategické 

zaměření firmy na příští 3 až 5 let, zhodnocení manažerských zkušeností, finanční 

aspekty,  

 charakteristiku firmy a jejích cílů – historie společnosti, současný stav, důležité 

charakteristiky produktů, sledované cíle a strategie společnosti 

 organizaci řízení a manažerský tým – organizační schéma, vedoucí pracovníci, 

politika odměňování, stanovení klíčových řídících pozic, základní přístup k řízení 

firmy a kvalita řízení,  

 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie – analýzy 

trhu, konkurence, marketingové strategie, velikosti výrobních jednotek, zařízení, 

finanční, ekonomické a rizikové analýzy,  

 shrnutí a závěry – základní aspekty, časový plán, 

 přílohy – výpisy z obchodního rejstříku, fotografie, výkresy, výsledky průzkumu, 

technologická schémata, výkazy zisku a ztrát, výsledky analýz, propočty kritických 

bodů atd.  

 

                                                 

9
 První až třetí bod jsou považovány za formální náležitosti studie, dle které se uživatel orientuje v textu. 
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2.2.2 Podnikatelský záměr z pohledu EU 

Některé operační programy požadují zpracování podnikatelského záměru či studie 

proveditelnosti. Podnikatelský záměr jako příloha plné žádosti je požadován u tematického 

Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) v letech 2007-2013 a Operačnímu 

programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v programovém období 

2014-2020. U některých OP, kupříkladu Regionální operační programy je nutné vypracovat 

studii proveditelnosti. Ve své podstatě je podnikatelský záměr totožný se studii 

proveditelnosti, liší se dle jednotlivých potřeb subjektu, pro které jsou vypracovány či podle 

účelu projektu. Jedná se tedy pouze o záměnu terminologie v rámci různých operačních 

programů. Studie proveditelnosti je v různých variacích využívána k přípravě investičních 

záměrů v podnikatelském prostředí i veřejné sféře. Podle Ministerstva pro místní rozvoj 

(Sieber, 2004, str. 7): „…díky důkladnému plánu investičního projektu působí studie 

proveditelnosti v roli materiálu vedoucího k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, 

případně k rozhodnutí potenciálního věřitele (či poskytovatele dotace) o poskytnutí úvěru 

(resp. dotace).“ Na druhé straně se jedná o materiál, který slouží jako hlavní instrument 

pozdějšího projektového managementu v investiční, resp. provozní fázi (často v aktualizované 

podobě).  

Studie proveditelnosti (Feasibility Study, FS) a Analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit 

Analysis, CBA) slouží k jinému účelu. FS spíše komplexně popisuje všechny realizační 

stránky investice v souvislosti se zohledněním ve finančních tocích. CBA se zaměřuje na 

výsledné dopady projektu týkajících se všech subjektů a hodnocení její smysluplnosti.  

Využití FS (podnikatelského záměru) a CBA je dáno závaznými pokyny pro žadatele 

jednotlivých operačních programů v ČR. Zhotovují se především u investičních projektů, 

proto jsou nejvíce využívány u programu Operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. 

Osnova studie proveditelnosti obvykle obsahuje níže uvedené tematické kapitoly (Sieber, 

2004): 

 titulní stránka – jedná se o FS, jaký popisuje projekt, počet stran textu a příloh, 

zpracovatel, 

 obsah, 
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 úvodní informace – na 1 str., účel, datum, údaje o zadavateli, zpracovateli a dalších 

osob,  

 stručné vyhodnocení projektu – na 1-2 str., závěry, v tabulce výsledky ukazatelů, 

zhodnocení finanční efektivity, realizovatelnost projektu, výsledky analýzy rizik,  

 stručný popis podstaty projektu a jeho etap – základní otázky zodpovězeny, název, 

smysl, zaměření projektu, výsledné produkty/služby, investor, kapacita, lokalizace, 

etapy – specifikace, variantní zpracování v rámci studie,  

 analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – 

všechny odhady a doporučení v rámci potřeb finálních uživatelů, 

konkurenceschopnosti, výstupu produktu,  

 management projektu a řízení lidských zdrojů – plán a uspořádání problémů, 

veškeré plánování, organizování, řízení, kontrola všech procesů lidských zdrojů,  

 technická a technologická řešení projektu – zvolená technologie, technické 

parametry, zařízení, rizika, materiálové toky, nákladovost, údržba, atd.  

 dopad projektu na životní prostředí – popis pozitivní a negativní dopady,  

 zajištění dlouhodobého majetku – vymezení dlouhodobého majetku, výše 

investičních nákladů, amortizační schémata, znovupořízení atd.  

 řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – struktura, velikost, druhy, náročnost 

na držbu hotovostních prostředků a jejich řízení,  

 finanční plán a analýza projektu – základní kalkulace a analýza bodu zvratu, 

finanční plán – plán v průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů 

krytí, plán průběhu Cash Flow,  

 hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení pomocí kriteriálních 

ukazatelů finančních toků (NPV, IRR, doba návratnosti, index rentability a finanční 

analýza projektu),  

 řízení rizik (citlivostní analýza) – největší zdroje rizika projektu, pravděpodobnost či 

opatření na snížení rizika, výsledky citlivostní analýzy,  

 harmonogram projektu – časový plán jednotlivých činností a fází projektů – patrné, 

kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí, které navazují či se překrývají,  

 podrobné závěrečné hodnocení projektu – komplexní a propracovaný závěr, 

posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek, vyjádření k realizovatelnosti a 

finanční ziskovosti projektu. 
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Jednotlivé kapitoly se vzájemně ovlivňují a změna v jedné z nich má dopady na vhodnost 

zvolených variant řešení v předcházejícím kroku. Struktura, podrobnost či nákladnost 

zpracování dílčích kapitol není z podstaty věci u každého projektu stejná. Vždy se musí 

vycházet z logiky projektu a věnovat se těm oblastem, jež jsou pro realizovatelnost klíčové. 

Naplnění jednotlivých částí finální FS je vždy závislá na charakteru projektu (Sieber, 2004).  

2.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

Základním smyslem hodnocení ekonomické efektivnosti je posouzení návratnosti kapitálu, 

který poskytovatel kapitálu poskytuje zájemci. Poskytovatele zajímá, jaká bude návratnost 

jeho vložených prostředků, v jaké peněžní výši a za jakou dobu. Má všechna práva stanovit si 

požadavky, které musí zájemce o kapitál splnit.  Nestačí, aby měl projekt žádoucí výsledky 

ekonomické efektivnosti, projekt musí především vyhovovat poskytovateli kapitálu. Ten má 

jasně danou představu, kam mají peněžní prostředky plynout a jaké mají mít výsledky 

(Abrams, 2010). Toto pravidlo je především využíváno u projektů týkajících se Evropských 

dotací.  

Každý projekt má své efekty peněžní a nepeněžní efekty. Mezi peněžní účinek můžeme 

zařadit zisk z investice, peněžní příjem, úsporu nákladů atd. Nepeněžní efekty jsou obtížněji 

vyjádřitelné, patří zde např. vytvoření nových pracovních míst, příspěvky na zlepšení 

životního prostředí a stavu obyvatelstva.  

Celková efektivnost projektu musí být posuzována i podle toho, jakou mírou přispívá 

k hlavnímu cíli podnikání, tzn. k maximalizaci tržní hodnoty pro vlastníky. Finanční kritéria 

hodnocení investičních projektů si stále uchovávají svou hlavní úlohu i při více-kriteriálním 

hodnocení investičních projektů. Podle Hrdého (2006, str. 13) je projekt hodnocen podle: „… 

různých kritérií, jimž je přisuzována různá váha v celkovém hodnocení.“ 

2.3.1 Charakteristika metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů 

Metody, které posuzují ekonomickou efektivnost, můžeme rozdělit podle toho, zda berou 

v potaz faktor času či nikoliv. Z tohoto hlediska rozlišujeme metody na statické a dynamické. 

Statické metody jsou používány v případech, kdy faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodnutí o investici. Nepřihlédnutí k časovému faktoru není zcela správné, nicméně 

většinou to nemá vliv na ohodnocení a výběr správné varianty. Klíčovou roli zde hrají 
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především diskontní sazby, čím je nižší diskontní sazba, tím je faktor času méně významný. 

Zaměřují na sledování Cash Flow (CF) z investice, rozdílným způsobem je porovnávají s 

počátečními výdaji, dále neberou v úvahu riziko (Melecký, 2013). Řadíme zde celkový příjem 

z investice, čistý celkový příjem z investice, průměrné roční CF, průměrná roční návratnost, 

průměrnou dobu návratnosti a doba návratnosti (úhrady). Dynamické metody jsou 

aplikovány tam, kde počítáme s delší dobou pořízení investičního majetku, delší dobou jeho 

ekonomické životnosti, berou v úvahu riziko, čas a finanční přínosy. Hrdý (2006, str. 14) 

uvádí, že: „Pokud nejsou časové dimenze v propočtech efektivnosti uvažovány, dochází 

většinou k zásadnímu zkreslování pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a tím i 

k nesprávnému rozhodování.“ Mezi dynamické metody patří budoucí a současná hodnota, 

čistá současná hodnota, index ziskovosti a vnitřní výnosové procento.  

Dalším aspektem, podle kterého rozdělujeme metody, je efekt z investic. Rozlišujeme zde:  

 metody vycházející z nákladových kritérií – úspora nákladů investičních a 

provozních, používány v období centrálně plánovaných ekonomik,  

 metody vycházející ze ziskových kritérií – efektem zde je zisk snížení o daň ze 

zisku, jedná se o komplexnější metody: 

o výpočtu průměrných ročních nákladů, 

o výpočtu diskontovaných nákladů, 

o výpočtu čisté současné hodnoty a indexu rentability, 

o výpočtu vnitřního výnosového procenta, 

o výpočtu průměrné rentability, 

o výpočtu doby návratnosti. 

 metody vycházející z peněžních toků. 

V níže uvedeném textu se budeme zabývat kritériem CF, tzn. metodou čisté současné 

hodnoty, indexem ziskovosti, vnitřním výnosovým procentem a dobou návratnosti.  

1. Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 

Efektem z investice je peněžní příjem z investice, jež je tvořen očekávaným ziskem po 

zdanění, odpisy a eventuálně ostatními příjmy. Jedná se o rozdíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy z investice a kapitálovým výdajem (pokud je kapitálový výdaj vyskytuje 

delší dobu, pak musíme brát v úvahu všechny roky), což můžeme sledovat v rovnici (2.1). 
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                                    1
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n
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NPV CF IN
WACC

 



                                       

(2.1) 

Kde: NPV  - čistá současná hodnota 

 CF i - CF v roce i 

 i - diskontní sazba 

 n - počet let 

 WACC  - vážené průměrné náklady na kapitál 

 IN - počáteční investovaný výdaj 

Kritérium přijatelnosti:        

Kritérium přijatelnosti nám určuje, zda investice zvyšuje či snižuje hodnotu podniku. Pokud 

má projekt kladné NPV, tzn. velikost čistého výnosnost projektu je větší než požadovaná 

výnosnost daná diskontní sazbou, je projekt přijatelný. V případě, že NPV je menší než 0, 

očekávaný výnos z projektu je menší než požadovaný, projekt je zamítnut z důvodu 

nezvyšování hodnoty podniku. Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že s rostoucí NPV je 

projekt ekonomicky výhodnější. Nulová NPV značí ekonomickou neutrálnost, ekonomická 

výnosnost se rovná požadované výnosnosti.  

Její výhodou je respektování časové hodnoty peněz a aditivnosti
10

. Za nevýhodu považujeme 

obtíže se stanovením diskontní sazby a dále to, že NPV je absolutní veličina a neformuluje 

exaktní
11

 míru rentability projektu (Souček, a další, 2005).  

 

 

                                                 

10
 Aditivnost = NPV lze sčítat a tak kvantifikovat celkový přínos realizace více investičních projektů, resp. 

investičního programu. 

11
 Exaktním je myšlenou přesnou míru ziskovosti.  
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2. Index ziskovosti (Index rentability, Profit Index, PI) 

Je blízký NPV, na rozdíl od ní je však relativní povahy. Podle Součka a Fotra (2005, str. 72) 

vyjadřuje index ziskovosti: „…velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, 

připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu.“  

Neboli podle Meleckého (2013, str. 8) se jedná o: „Podíl čisté současné hodnoty projektu na 

hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích).“ Udává, kolik korun čistého 

diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu (2.2). 
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                                 (2.1) 

Kde: PV  - současná hodnota 

Kritérium přijatelnosti:       
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                                  (2.2) 

 Kde: PV  - současná hodnota 

Kritérium přijatelnosti:       

Vzorec (2.2) vyjadřuje projekt bez započtení počáteční investice, tzn. v 1. roce realizace 

projektu, naopak vzorec (2.3) již bere v potaz investici. Z výše uvedeného kritéria vyplývá, že 

projekt by měl být přijat k realizaci, pokud je index větší než 1 (bez počáteční investice) nebo 

větší než 0 (s počáteční investicí). Rostoucí PI zvyšuje i ekonomická výhodnost projektu. 

Jedná se o významné kritérium pro hodnocení a výběr investičních projektů, pokud bychom 

měli k dispozici více projektů, nemůže však všechny realizovat díky nedostatku peněžních 

prostředků (Souček, a další, 2005).  
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3. Vnitřní výnosové procento 

Jedná se o vnitřní míru výnosnosti (Internal Rate of Return, IRR), výnosnost, jež projekt 

poskytuje během svého života. Jedná se o takovou diskontní sazbu, kdy NPV = 0. Jedná se o 

zhodnocení prostředků vložených do projektu. Toto procento nám stanoví, na jak vysoko 

zúročený účet bychom museli vložit peněžní částku rovnou investičním výdajům, abychom 

v jednotlivých letech získali příjmy rovné příjmům, které poskytuje projekt. U projektů, 

jejichž životnost je delší než 2 roky, nelze obecně vymezit vývoj kalkulace. Z tohoto důvodu 

se často užívá buď metoda „pokusů a omylů“ či iterační metody (tabulkové kalkulátory, např. 

MS EXCEL – finanční funkce míra výnosnosti) (Melecký, 2013). Budeme hledat IRR, pro 

které platí níže uvedený vzorec (2.3).                                        

                                      
1

1
    0
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n
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CF IN
IRR

 


                                     (2.3) 

Kde: IRR  - vnitřní výnosové procento 

Kritérium přijatelnosti:          /r 

V případě IRR musí být brán zřetel buď na podnikové hledisko či na hledisko v rámci dotací 

ze strukturálních fondů (dle řídícího orgánu). To znamená, že pokud podnik realizuje projekt 

v rámci vnitřní strategie, volí si svou vlastní míru výnosnosti (WACC). Jestliže však subjekt 

čerpá finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, je diskontní sazba (r) dána řídícím 

orgánem a žadatel ji musí zohlednit. Kritérium stanoví, jaký projekt by měl být podnikem 

přijat, pokud je IRR větší než diskontní sazba, tzn. požadovaná míra výnosu. Čím je IRR 

vyšší, tím je projekt ekonomicky výnosnější. Výhoda tkví v tom, že při rozhodování o přijetí 

či nepřijetí projektu v tomto případě nemusíme znát přesně diskontní sazbu
12

.  Procento má 

také své nedostatky, jedná se o to, že IRR může mít více hodnot
13

.  U projektů 

                                                 

12
 Pokud IRR našeho projektu je cca 19 %, přičemž nejsme schopni přesně určit diskontní sazbu (naše ocenění je 

mezi 13 – 16 %), pak naše rozhodnutí nemusí být ovlivněno, IRR je značně vyšší než horní hranice odhadu 

diskontní sazby tohoto projektu, tj. 16 %. 

13
 Pokud je čistý peněžitý tok běžný, tj mění pouze 1 x znaménko (výdaje, příjmy, - +), pak existuje jediné IRR, 

na základě kterého se rozhodneme. V případě, že dojde k obnově, rozšíření projektu, tzn. čistý peněžitý tok bude 

záporný (-+-), IRR bude mít tři hodnoty.  
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s nestandardními čistými peněžními toky bychom neměli IRR jako měřítko hodnocení užívat 

(Souček, a další, 2005).  

 

4. Doba návratnosti (Payback Period, PD) 

Jedná se o často používanou statickou metodu, především v bankovním sektoru. Hrdý (2006, 

str. 21) ji definuje jako: „…dobu, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které 

investice zajistí, zjednodušeně ze svých zisků po zdanění a odpisů.“ 

                                                    
1

PP

n

n

I P


                                                             (2.5) 

Kde: PP  - doba návratnosti peněžních prostředků 

 PN - peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti 

Kritérium přijatelnosti:      ž                 á          

Návratnost je dána rokem životnosti investice, v kterém platí požadovaná rovnost, tj rok kdy 

se nám investice finančně vrátí. Investice je hodnocena pozitivněji, pokud je doba návratnosti 

co nejkratší (Hrdý, 2006).  

2.4 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

jako forma podpory podnikání EU v ČR pro programové období 

2014 - 2020 

Příprava nového programového období (2014–2020) začala v České republice již v roce 2010. 

V srpnu roku 2011 pak tehdejší vláda Petra Nečase schválila národní priority, na které se 

spolufinancování z EU mělo zaměřovat. Priority byly postupně rozpracovány do jednotlivých 

operačních programů. Jednání s Evropskou komisí o podobě strategického dokumentu se 

jménem „Dohoda o partnerství“ začalo již před půl rokem. Výsledná forma dohody byla 

schválena vládou 10. 4. 2014. Dohoda o partnerství poté poputuje k Evropské komisi, kde by 

měla dorazit nejpozději do 22. 4. 2014 (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 

2014). Finální podobu struktury operačních programů si žádá Evropská komise vidět 

nejpozději do tří měsíců od předložení dohody, tzn. do 22. 7.2 014. Z výše uvedeného bylo 
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v některých případech při zpracování kapitoly 2.4 vycházené z minulého OPPI a z dostupné 

formy OPPIK (verze 4 z listopadu 2013).  

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v programové 

období 2014 - 2020 je dokumentem vypracovaným Řídícím orgánem tohoto programu, 

konkrétně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jak je uvedeno v příloze 1. MPO 

při přípravě spolupracuje s partnery, jež stanovovali cíle a priority pro efektivní využívání 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s posláním dosáhnout konkurenceschopné a 

udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.  

Realizace OPPIK spadá do cíle Investice pro růst a zaměstnanost, který je pod záštitou 

politiku soudržnosti EU. Operační program je utvářen na základě čl. 24 „obecného 

nařízení“
14

, jenž charakterizuje jeho obsah. Program je taktéž je v souladu s šablonami 

Evropské komise (Komise či EK). V souvislosti s cílem Investice pro růst a zaměstnanost 

přispěje k naplnění tematických cílů 1 - 4  v čl. 9 „obecného nařízení“.  

Operační program obsahuje strategii podporující Strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění (Evropa 2020 nebo EU 2020). Strategie OPPIK je taktéž 

kompatibilní s ustanoveními v obecném nařízení a specifickém nařízení ERDF
15

 a s obsahem 

Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (Dohoda o partnerství nebo 

Dohoda). Strategie programu stojí na dvou nosných pilířích, které se v určitých oblastech 

prolínají. Prvním pilířem jsou společné cíle a idey charakterizující Evropu 2020. V druhém 

pilíři jsou zahrnuty priority a potřeby České republiky, jež najdeme ve strategických 

dokumentech na unijní i národní půdě.  

Vyjádření Evropské komise k výzvám a prioritám financování v ČR (2014-2020) je 

k nalezení v Pozičním dokumentu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2013)
16

. OPPIK 

                                                 

14
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 

ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
15

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj a o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1080/2006. 
16

 Jedná se o stanovisko EK k návrhu Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSSRR), které bylo 

zpracováno v gesci DG Regional Policy a DG Employment za účasti dalších generálních ředitelství EK. Poziční 

dokument hodnotí obsah NSRR, zvláště pak účast všech prvků požadovaných evropskou legislativou, strategii a 

priority navrhované českou vládou pro financování ze Strukturálních fondů (dále jen SF) a Fondu Soudržnosti 
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respektuje specifická Doporučení Rady Evropské unie vyplývajících z vyhodnocování plnění 

Národního programu reforem ČR. Jádro výše uvedených strategických dokumentů tvořeno 

Dohodou o partnerství, ta analyzuje a vytyčuje myšlenky Operačního programu (MPO, 

2013). 

MPO při vypracování OPPIK vycházelo ze svých zkušenosti týkajících se přípravy a 

implementací dvou předcházejících operačních programů. Jedná se o OP Průmysl a podnikání 

v programovém období 2004–2006 a dále o OP Podnikání a inovace vyskytujících se v letech 

2007-2013. Významným posunem ve vyhotovování OPPIK byly také diskuse s partnery (na 

základě principu partnerství
17

).   

Níže uvedený Obrázek 2.2:  charakterizuje změnu názvů Operačního programu ve vztahu 

k programovému období. První verze programu se zabývala především rozvojovou podporou, 

jednalo se o první počátky inovační podpory. V dalším období se vyjímá především výzkum a 

vývoj ve firmách a spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem – kladen důraz na inovační 

podporu. V současné fázi se OPPIK věnuje nejvíce znalostní ekonomice ve spolupráci s VaV, 

inovačními firmami a s využitím nových forem podpory.  

Obrázek 2.2: Programová podpora podnikání v letech 2004-2020 

  

Zdroj: KOŘÍNKOVÁ Renata, [online], 2013; vlastní zpracování 

                                                                                                                                                         

(dále jen FS) s ohledem na stanovené priority na úrovni EU. Nalezneme zde důležité připomínky k dokončení 

návrhu NSRR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2013). 

17
 Podle Ministerstva pro místní rozvoj (2014): „Princip partnerství obecně představuje úzkou spolupráci mezi 

Evropskou komisí a členským státem. Každý členský stát pak navazuje partnerství s různými partnery z 

hospodářské a sociální sféry a s orgány veřejné správy. Partnerství zahrnuje přípravu, provádění a hodnocení 

operačních programů. Členské státy zapojují partnery, a zejména pak regiony, do jednotlivých fází 

programování. Partnerství na rovině projektové znamená, že žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, může 

mít jednoho i více partnerů. Partner může a nemusí být spolužadatelem. Forma spolupráce mezi partnery je 

předmětem smlouvy mezi partnery. Partneři ve vzájemném vztahu splňují podmínku, že jeden partner (příjemce) 

přijímá pomoc z evropských fondů, všichni partneři splňují podmínky programu a předem stanovená pravidla. 

Partneři nejsou příjemci ze SF ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem 

podpory a jeho partnery není založena na poskytování služeb (dodavatel není partner).“ 

OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost  
OPPIK 

2014-2020 

OPPI 

2007-2013 

OPPP 

2004-2020 

2001 

2004 

  2004-2006 
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Jako cílovým územím tohoto programu rozumíme Českou republiku kromě hl. m. Prahy 

(HMP) a s územím HMP v případě výjimky dle č. 60 obecného nařízené (internacionalizace 

firem, klastry, některé typy VaV projektů). 

Níže uvedená tabulka 2.1, charakterizuje snížení maximální míry podpory o 15 p. b., u 

každého typu podniku v současném programovacím období oproti období minulém.  

Tabulka 2.1: Maximální míra podpory OPPIK v současném a minulém programovacím 

období (v %) 

Typ podniku 2007 - 2013 2014 - 2020 

Malý 60 45 

Střední 50 35 

Velký 40 25 

 

Zdroj: KOŘÍNKOVÁ Renata, [online], 2013; vlastní zpracování 

2.4.1 Cíle  

Podle čtvrté verze OPPIK z listopadu 2013 je cílem (MPO, 2013, str. 14): „…dosažení 

konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.“ Dále je zde 

uvedeno, (MPO, 2013, str. 14): „Pojem konkurenceschopný zahrnuje schopnost místních 

podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem 

udržitelný zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i 

environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.“ Výše uvedený cíl slouží k naplňování 

priorit Strategie Evropa 2020, mezi které patří: 

 rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích,  

 podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje a  

 podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností. 
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Základnou OPPIK jsou níže uvedené a doplňující se priority, jež mají přispět k uskutečnění 

výše formulovaného cíle (MPO, 2013):  

 zvýšit počet podniků schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou 

hranici ve svém oboru (kladen důraz na rozvoj podnikových výzkumných, 

vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím), 

 rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou (podpora 

realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení 

konkurenční výhody jednotlivých podniků v mezinárodním prostředí), 

 posunutí k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství (na základě 

zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných 

zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií 

v oblasti nakládání energií a druhotných surovin), 

 usnadnit rozvoj podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím 

vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídky služeb informačních a 

komunikačních technologií (konkurenceschopnost informační společnosti je 

založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT). 

Tyto priority jsou zrcadlem 4 ze sedmi hlavních iniciativ Evropy 2020, jež jsou obligatorní 

pro členské státy a samozřejmě EU (MPO, 2013). Jedná se o: 

 Inovace v Unii - zlepšování rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu 

a inovací, 

 Průmyslovou politiku pro éru globalizace -  zdokonalení podnikatelského prostředí, 

především pro malé a střední podniky, 

 Evropu méně náročná na zdroje – podporuje přechod na nízkouhlíkovou 

ekonomiku, 

 Digitální agendu pro Evropu - urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a 

využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky.  
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2.5 Prioritní osy 

Cíle a priority Evropy 2020 jsou vypracovány na základě tematického přístupu. Dále jsou 

rozpracovány ve Společném strategickém rámci (CSF
18

). Díky tematické úrovni dojde ke 

zvýšení účinnosti veřejných financí k dosažení vytyčených cílů se skutečným dopadem na 

socioekonomickou situaci ČR. CSF sehrál druhotnou roli při výběru relevantních tematických 

cílů (dle čl. 9 obecného nařízení) a investičních priorit OPPIK (dle čl. 5 specifického nařízení 

k ERDF). V rámci Operačního programu jsou podporovány intervence ze čtyř tematických 

cílů (V návaznosti na Dohodu o partnerství) pro Evropské strukturální a investiční fondy
19

, 

dále na tyto cíle navazují čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jediná osa zabývající se 

technickou pomocí. 

Prioritní osy OPPIK mají své níže uvedené specifické cíle (Kořínková, 2013).  

2.5.1 Prioritní osa 1 

První osou je - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obsahující níže uvedené specifické 

cíle:  

 specifický cíl: zvýšení inovační výkonnosti podniků pomocí:   

o zavádění inovací výrobků a služeb do výroby (např. up-scaling, pilotní výrobní 

linky atd.),  

o zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových 

inovací,  

o ochrany práv duševního vlastnictví, průmyslového výzkumu a vývoje 

(realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve 

spolupráci firem a výzkumných institucí; výzkum v oblasti klíčových 

průřezových technologií (KETs), katalyzátoru technologického pokroku a 

přínosu pro vznik nových aplikačních oblastí), 

                                                 

18
 Dokument Evropské komise s cílem v rámci kohezní politiky koncentrovat zdroje na cíle obsažené ve Strategii 

Evropa 2020. 

19
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (CF), Evropský 

zemědělský fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropský námořní a rybářské fond (EMFF). 
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o Pre-commercial Public Procurement (inovační poptávka, jež iniciuje veřejný 

sektor pomocí nástroje před-komerčního zadávání veřejných zakázek 

v inovacích-od fáze iniciace řízení poptávky veřejného sektoru až po samotnou 

realizaci), 

 specifický cíl: zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji 

a inovacích týkající se:  

o tvorby nových služeb, rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb 

podpůrné infrastruktury (inkubátory, inovační centra), 

o rozvoje sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (kolektivní 

výzkum a internacionalizace), 

o podpory vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a 

univerzitami (za účasti kvalifikovaných absolventů, a při kterých v podniku 

dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků, které mají strategický význam 

pro jeho další rozvoj (mobilita podniková sféra - akademická sféra), 

o podpory komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou 

sférou,  

o výstavby sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum,  

o Proof – of – Concept (aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu 

pomocí aktivit ověření proveditelnosti).  

2.5.2 Prioritní osa 2 

Na dalším místě je osa s názvem - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků obsahující: 

 specifický cíl: zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a 

rozvojových podniků, které se týkají: 

o realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových 

firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za 

bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících 

mikropodniků,  
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o poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy (např. 

prostřednictvím podnikatelských inkubátorů v nemetropolitních, zejména 

periferních regionech), 

 specifický cíl: zvýšit internacionalizaci malých a středních firem, tak aby:  

o mezinárodní konkurenceschopnost usnadňovala vstup na zahraniční trhy (účast 

na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se 

zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní 

konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.), 

o byly dostupné poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí 

(se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení 

a management inovací (Mentoring, Foresight atd.), 

o byly podporovány služby zaměřené na podporu internacionalizace 

zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizont 2020), 

 specifický cíl: zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání v oblastech: 

o modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé 

infrastruktury (souborů výrobních objektů), 

o rekonstrukce Brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a 

jejich přeměna na moderní výrobní objekty, 

o rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro 

zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů (musí to být původní 

brownfieldy, ne o stavby na zelené louce), 

o rekonstrukce objektů BF v podobě uznání nákladů na pořízení těchto 

nemovitostí, 

 specifický cíl: zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v 

podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání a: 

o podpořit zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a 

řízení odborného vzdělávání (dalších aktivity s rozvojem lidských zdrojů 

v podnicích), 
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o rozvoj nových technologií, procesů s nutností zaměstnavatelů se s těmito 

změnami seznámit a proškolit své zaměstnance v této problematice (pořízení 

nových zařízení nebo vybudování či rozšíření školicích středisek). 

2.5.3 Prioritní osa 3 

Jedná se zde o Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání 

energií a druhotných surovin, náplní jsou také specifické cíle:  

 specifický cíl: zvýšení podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR typu: 

o vyvedení tepla z bioplynových stanic (tepelné rozvodné sítě, kogenerační 

jednotky, biometan, biomasa, 

 specifický cíl: zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení 

energetických služeb jako: 

o modernizace zařízení na výrobu energie, systémů měření a regulace, snížení 

ztrát v rozvodech energie (snižování energetické náročnosti budov a výrobních 

a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobě), 

 specifický cíl: posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení 

prvků inteligentních sítí do distribučních soustav typu: 

o výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 

transformoven (nasazení dálkově ovládaných prvků v distribučních 

soustavách, instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách, 

nasazení technologických prvků řízení napětí v distribučních soustavách, 

instalace distribučních transformačních stanic a distribučního vedení), 

 specifický cíl: větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání 

energií a zvýšení využívání druhotných surovin: 

o zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti druhotných 

surovin a v oblasti nakládání energií vč. nízkouhlíkové dopravy 

(elektromobilita, pilotní projekty zavádění technologií v rámci inteligentních 

sítí - akumulace elektrická energie, bilance sítě na lokální úrovni), 
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 specifický cíl: zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a 

rozvoj a modernizace soustav zásobování teplem, např.: 

o rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem (resp. rozvodných tepelných 

zařízení především pomocí instalace moderních před-izolovaných potrubí, 

regulace a výměníkových stanic, aktivity na podporu zavádění a zvyšování 

účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla). 

2.5.4 Prioritní osa 4 

Tato osa nese název - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 

informačních a komunikačních technologií, mezi její specifické cíle patří: 

 specifický cíl: zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu: 

o modernizace/rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k 

internetu využitím optických prvků (zřizování nových sítí pro 

vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických 

vedení; vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup 

k internetu), 

 specifický cíl: zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování 

sofistikovaných sdílených služeb v podnikání jako: 

o tvorba nových ICT řešení (poskytování sofistikovaných sdílených služeb - vč. 

datových center splňujících kritéria energetické účinnosti). 

2.5.5 Prioritní osa 5:  

Pátou a také poslední prioritní osou je technická pomoc. Jednotlivé tematické cíle, investiční 

priority a specifické cíle najdeme v příloze číslo 4 (Kořínková, 2013). 
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2.5.6 Finanční a implementační rámec 

Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že (2013, str. 28): „Rozdělení finanční alokace pro 

operační program ve výši 114.004 mil. Kč
20

 (příspěvek ERDF) je navrženo v návaznosti na 

identifikované aktivity v rámci jednotlivých specifických cílů prioritních os s ohledem na 

jejich příspěvek k naplňování cílů programu a jeho příspěvek k naplňování strategie Evropa 

2020.“ V závislosti na tom musely být brány v úvahu další dokumenty -  Poziční dokument 

EK pro Českou republiku, Národní program reforem 2013 a cíle stanovené v Dohodě o 

partnerství.  

Každá prioritní osa je navázána na jeden tematický cíl dle čl. 9 bodů (1) - (4) obecného 

nařízení. Tzn., že podíly alokací na prioritní osy jsou rovny podílům na tyto čtyři tematické 

cíle, což je podstatné z hlediska řešení tematické koncentrace dle čl. 4 nařízení k ERDF, jak je 

uvedeno v obrázku 2.3. Finanční alokace OPPIK z ERDF je ve výši 85 %, zbylá povinná část 

je spolufinancována z národních zdrojů, přičemž míra spolufinancování se vztahuje dle čl. 

110 obecného nařízení na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů. 

Obrázek 2.3: Podíl celkového příspěvku Unie pro OPPIK dle prioritních os 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013, str. 30; vlastní zpracování 

                                                 

20
 Finanční alokace na integrovaný OP bude ve výši 133.168 mil. Kč, na OP doprava bude vyčleněno 128.357 

mil. Kč, třetí největší alokaci obdrží OPPIK (Generální sekretáři Rady pro ESI fondy, 2014).  
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Ve výše uvedeném grafu můžeme sledovat, že největší podíl z ERDF (všechny osy čerpají 

pouze z tohoto fondu) bude alokován na 1. PO. Důvodem je doporučení Rady pro ČR v 

návaznosti na Národní rozvojový plán z roku 2013, které potvrzovaly nízké výdaje podniků 

na výzkum a vývoj či velmi nízký počet patentových přihlášek. Od minulého programového 

období budou realizovány zcela výzkumné aktivity typu Pre-Commercial Public 

Procurement, Proof-Of-Concept, aplikovaný průmyslový výzkum / KETs (dochází 

k propojení s Operačním programem výzkum vývoj a inovace). Druhý největší podíl alokace 

připadne na osu třetí, poté druhou, čtvrtou a pátou. Tyto podíly jsou poté rozdělovány 

v jednotlivých osách dle tematických cílů, investičních priorit a především specifických cílů. 

Konkrétní rozdělení najdeme v příloze číslo 4. 

V první prioritní ose nenajdeme rozdělení dle tematických cílů, investičních priorit ani 

specifických cílů. Z druhé prioritní osy poplyne nejvíce prostředků z EU (13,56 %) do 

specifického cíle podpory podnikání (zejména usnadnění hospodářského využívání nových 

myšlenek atd.), 5,42 % do zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání a zkvalitnění 

infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Nejméně prostředků v této ose půjdu do zvýšení 

internacionalizace MSP (1,36%). Třetí prioritní osa je z tohoto hlediska nejsložitější. 

Nejvíce prostředků můžeme čekat v specifickém cíli Podpory energetické účinnosti 

podnikatelského sektoru (16,67 %), poté ve specifickém cíli zvýšení využití zavádění 

kombinované výroby elektřiny (3,43 %), dále v podpoře výroby a distribuce energie 

z obnovitelných zdrojů (1,28 %). Nejméně je ve specifickém cíli nízkouhlíkových technologií 

(0,43 %). Pokud se podíváme na čtvrtou prioritní osu, zjistíme, že 12,5 % jde do 

specifického cíle zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a 3,43 % do 

zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT. V páté prioritní ose - Technická pomoc 

jsou 3 % rozdělena dle 2 specifických cílů (MPO, 2013). 
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3 Charakteristika vybraného žadatele a variantní řešení 

podnikatelského záměru 

V níže uvedeném textu je uvedena charakteristika skutečného podnikatele a jednotlivé 

varianty jeho podnikatelského záměru. Podnikatel se rozhodl dobrovolně zveřejnit některé své 

údaje tak, aby nedošlo k zneužití jeho osobních údajů a Know-How. Vypracované varianty 

podnikatelského záměru jsou ve shodě s osnovou podnikatelského záměru Operačního 

programu podnikání a inovace v letech 2007-2013 z důvodu, že v době vypracování této 

kapitoly nebyly dostupné informace k osnově v rámci OPPIK. V rámci naplnění osnovy 

podnikatelského záměru OPPI (osnova OPPIK nebyla dostupná) a účelu diplomové práce 

bude tato práce reagovat na poslední výzvu programu Rozvoj – III. 2. prodloužení, vydanou 

28. listopadu 2013. Získané informace z této diplomové práce budou použity žadatelem na 

jeho podnikatelský záměr. Žadatel bude čekat na výzvy v OPPIK, které by měly být nejdříve 

zveřejněny v prosinci roku 2014. 

3.1 Identifikační údaje žadatele o podporu s variantami 

podnikatelského záměru 

Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele: 

Žadatel o podporu:    Multiflora s.r.o.  

IČ: 29457785 

DIČ: CZ29457785 

Sídlo: Mlýnská 19/384, 747 28 Štěpánkovice 

Místo realizace: Stromořadí podél silnice II. třídy číslo 467 mezi obcí 

Štěpánkovice a městem Kravaře, jak vidno v obrázku 3.1  

Kontaktní osoba:  

Kontaktní osoba:  Rostislav Ploch 

Funkce:  Statutár společnosti Multiflora s.r.o., člen statutárního 

orgánu a společník se vkladem (Ministerstvo financí ČR, 

2014) 

Adresa:  Mlýnská 19/384, 747 28 Štěpánkovice 
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Kontakt: Mobil: 775 055 535 

 E-mail: Rostislav.Ploch@gmail.com 

Zpracovatel podnikatelského záměru (studie proveditelnosti): 

Zpracovatel podnikatelského záměru:  Bc. Barbora Plochová 

Funkce :     Manažer projektu 

Adresa:  Mlýnská 19/384, 747 28 Štěpánkovice 

Kontakt:  Mobil: 724 163 424 

  E-mail: Barbora.Plochova@gmail.com 

Obrázek 3.1: Ukázka potencionálního místa realizace projektu 

 

Zdroj: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, 2014, [online], 2014; vlastní zpracování 

3.2 Charakteristika předkladatele projektu  

Společnost Multiflora s.r.o. byla v lednu 2014, již předtím se zakladatel společnosti věnoval 

oboru úpravě zeleně jako OSVČ, od srpna 2014 se společnost zabývá i zemědělskému 

předmětu podnikání a rozšiřuje svou činnost.  

3.2.1 Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen 

projekt: 

Dle Výpisu ze živnostenského rejstříku ke 3/2014 patří mezi předměty podnikání společnosti 

Multiflora s.r.o.: 
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 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona obsahující: 

o poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost (v současné době 70 % tržeb, hlavní oblast podnikání 

z hlediska projektu), 

o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (neaktivní - může 

sloužit i jako jedna z hlavních oblastí v případě realizace projektu),  

o úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna (neaktivní), 

o výroba potravinářských a škrobárenských výrobků (neaktivní), 

o zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 

slaměných výrobků (aktivní – v malé míře vyrábí kůly pro oplocení 

lesních porostů a školek - může sloužit i jako jedna z hlavních oblastí 

v případě realizace projektu), 

o výroba hnojiv (neaktivní - může sloužit i jako jedna z hlavních oblastí 

v případě navazujícího projektu), 

o nakládání s odpady, vyjma nebezpečných (neaktivní - může sloužit i 

jako jedna z hlavních oblastí v případě navazujícího projektu), 

o velkoobchod a maloobchod (v současné době 30 % tržeb, hlavní oblast 

podnikání z hlediska projektu) 

o poskytování technických služeb (neaktivní - může sloužit i jako jedna 

z hlavních oblastí v případě realizace projektu), 

o činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních a 

hospodářských plánů a osnov (neaktivní), 

 hostinská činnost: 

o  v době vypracování této kapitoly (3/2014) se společnost Multiflora této 

činnosti již nevěnovala (Ministerstvo financí ČR, 2014). 

Hlavním předmětem současného podnikání je poskytování služeb pro zemědělství a 

zahradnictví v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Společnost se 

především věnuje výsadbě, údržbě a výkopům keřů, stromků a dalšího porostu na zahradách, 

polích a jiných zelených plochách. V rámci služeb je nabízen i rozvoz maloobchodníkům a 

konečným spotřebitelům po celé ČR a střední Evropě. Z vlastních zdrojů porostu (japonský 

topol) budou vyráběny štěpky na topení, jež budou prodávány v místě působnosti firmy. 
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Společnost má v nájmu také pozemky (cca 3 ha), kde pěstuje listnaté a jehličnaté dřeviny 

určené k růstu či následnému zpracování ve výrobě a také dřeviny k přímému přímému 

prodeji. V současné době (4/2014) bylo financováno do vývoje specializovaného 

internetového E-Shopu na míru společnosti, jež by měl Multifloře s.r.o. přinést konkurenční 

postavení na trhu, zvyšovat její zisky a nahradit méně efektivní webové stránky.  

 Vedlejším zdrojem příjmu byla donedávna (do 10/2013) hostinská činnost, která byla 

z důvodu její nerentability ukončena.  

Stručná historie a současnost žadatele:  

2008  : poskytování technických služeb (OSVČ), 

2009  : maloobchod s dřevinami pro výsadbu živých plotů (OSVČ), 

2010  : rozšíření o vlastní výpěstky dřevin pro živé ploty (OSVČ), 

2011 až 2012  : vlastní rozvoz po celé ČR a střední Evropě (OSVČ), 

27. 11. 2012  : vznik společnosti Pizza Kravaře s.r.o. (2 majoritní vlastníci), 

2013  : nově otevřena vzorková prodejna v Jirnech ve Středočeském kraji (OSVČ), 

12/2012 : obchodní společnost Pizza Kravaře s.r.o. přejmenována na Multiflora s.r.o. 

(vyplacen podíl majoritního vlastníka a obchodní společnost zcela ve 

vlastnictví Rostislava Plocha), 

5/2014  : spuštěn nový e-shop pro společnost Multiflora s.r.o., 

6/2014   : rozšířena vzorková prodejna v Jirnech na 1000 m
2 

prodejní plochy pro 

společnost Multiflora s.r.o.   

Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, 

VDA, GLP/GMP apod.)  

V současné době (4/2014) již společnost pracuje na certifikátu pro rozmnožování a štěpení 

okrasných dřevin. Do budoucna firma zamýšlí pořízení certifikátu na výrobu rašeliny a 

substrátu. 
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Systém rozvoje lidských zdrojů žadatele (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, hodnocení, 

motivace zaměstnanců) 

Rozvoj lidských zdrojů je pro firmu důležitým prvkem. Vzhledem k tomu, že má společnost 

pouze jednoho zaměstnance a jednu externí účetní, je školení zaměřeno pouze na něj a na 

zakladatele společnosti. Vedení společnosti si je vědomo toho, že vzdělávání, zvyšování 

kvalifikace, správné ohodnocení a tím i motivace zaměstnanců jsou jedním ze základních 

pilířů stability a dalšího rozvoje jeho společnosti. Proto se sám aktivně účastní výstav, 

veletrhů, zahrádkářských dnů a především minimálně 1 x ročně je přítomen na odborném 

školení v rámci zemědělství a služeb v zahrádkářství.  

Doposud realizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) v horizontu 

10 let 

Dosud nebyly ve firmě realizované žádné projekty financované z rozpočtu České republiky či 

z fondů Evropské Unie. Mezi projekty nepodporované z EU či veřejných zdrojů můžeme 

zařadit vzniklé podnikatelské záměry, v kterých v současné době společnost působí. 

Plánované projekty 

Zakladatel společnosti se chce po realizaci výše uvedeného projektu zaměřit na vybudování 

přírodních hnojišť (nutná certifikace), získávání éterických esencí z jehličí a rozšířit zdroje 

projektu (noví dodavatelé surovin na výrobu štěpek, pelet, briket). Vše však v závislosti na 

udržitelnosti nejefektivnější varianty podnikatelského záměru.   

3.2.2 Udržitelnost projektu  

Realizací projektu společnosti Multiflora s.r.o. dojde k očekávanému nárůstu odbytu 

společnosti, a to již v prvním roce provozní fáze o minimálně 20 %. V dalších letech 

provozní fáze, bude udržitelnost zajištěna předpokládaným rozšířením zdrojů na využití 

strojů. Čímž je myšleno uzavření dodavatelských smluv s dřevozpracujícími společnostmi, jež 

produkují piliny jako vedlejší odpad (v případě nejefektivnější varianty číslo B a C). Dále 

díky poskytnutým strojům může Multiflora s.r.o. reagovat na zvyšující se poptávku obcí a 

měst po správě porostů poblíž cest, polních cest, správě parků a zeleně v obcích, což výrazně 

přispěje k rozvoji sítí odběratelů. Souběžně s tím taktéž společnost předpokládá rozmach, 

který je zajištěn výsadbou rychle-rostoucích topolů (získání nových pronajatých pozemků), 
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z nichž bude získáno dodatečné dřevo z vlastních zdrojů pro nejefektivnější výše uvedenou 

variantu.  

Udržitelnost projektu je tedy dána především rostoucí poptávkou po přírodní biomase a taktéž 

nutnou údržbou měst a obcí, jež tuto poptávku exponenciálně zvyšuje, pokud nebereme 

v úvahu další spotřebitele v podobě firem a občanů. Především je udržitelnost dána 

unikátním technologickým zázemím, které je předmětem projektu o nově získané stroje a 

modernizací stávající domácí výroby štěpek. Dále zde můžeme zařadit výrobní Know-How 

společnosti, zkušeností a praxí majitele společnosti v oboru a dobrou spoluprací se 

zahraničními i tuzemskými obchodními partnery (dodavateli i odběrateli). Doba udržitelnosti 

projektu je závislá na vybraném technologickém zařízení, jež bude v provozní činnosti déle, 

než je minimálně závazná doba udržitelnosti - 3 roky. Nejnižší doba životnosti navrhnutých 

technologií je odhadnuta přibližně na 10 let, při dodatečné nízké míře reinvestice, lze tuto 

doba prodloužit o dalších 6-12 let. 

Vlastnický vztah k nemovitosti 

Společnost Multiflora s.r.o. má nájemní smlouvy s vlastníky pozemků. Nájemní smlouvy jsou 

uzavřeny na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 

3.3 Popis projektu  

Projekt společnosti Multiflora s.r.o. zahrnuje výstup v podobě rozšíření strojního zařízení na 

obhospodařování křovin a stromů s cílem dosáhnout vyšší efektivity nových výrobních 

postupů a značného navýšení výrobní kapacity, díky které bude moci společnost uspokojit 

poptávku po již vyráběném sortimentu a poptávku po nových produktech. Vlastní výrobky 

bude poté Multiflora s.r.o. rozvážet výrazně širšímu počtu maloodběratelů v rámci českého 

trhu a také prodávat ve své nové pobočce v Jirnech (Středočeský kraj). 

Pro stanovení měřítka (kalkulace) vyhodnocení byla vybrána alej mezi městem Kravaře a obcí 

Štěpánkovice v Moravskoslezském kraji. Tento typ alejí je v Moravskoslezském kraji 

nejtypičtější – každoroční úprava stromořadí (ovocných stromů), bez nutného kácení mrtvých 

stromů. Nicméně mohou existovat i aleje určené čistě pro vykácení a vysázení stromů nových. 

Tento druh nebyl v našem případě brán v úvahu, jelikož by ovlivnil výsledné hodnocení 

efektivnosti. Na obrázku 3.1 a 3.2 je zobrazena lokalizace realizace projektu, jedná se o silnici 

II/467 o délce 1,5 km. Stromořadí je dle zákona o pozemních komunikacích ve správě krajů - 
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příspěvkové organizace krajů nebo obchodní organizace založené a řízené kraji (Zákon č. 13 

ze dne 23. ledna 1997, 1997). 

Na 100 metrech silnice je vysázeno na jedné straně příkopu cca 8 ovocných stromů tzn., že na 

celé silnici je v průměru vysázeno celkem (po obou stranách) cca 225 stromů. Níže uvedený 

obrázek 3.2 zobrazuje stromořadí projektu.  

Obrázek 3.2: Ukázka stromořadí mezi Štěpánkovicemi a Kravařemi 

 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014c; vlastní zpracování 

Předmětem projektu je pořízení nových strojů a příslušenství pro pořez, udržování a 

odklizení porostu a jeho následné zpracování. Mezi pořizovaná strojová zařízení pro výrobu 

pelet, štěpek a palivového dříví patří stroje a strojního náčiní, které můžeme rozdělit do pěti 

hlavních kategorií z hlediska formy jejich využití (variantní řešení).  

Variantnost projektu 

Podnikatelský záměr projektu je složen z různých technologií, na kterých závisí výstupy 

(výsledné produkty) projektu, právě v této oblasti tkví variantnost. Obecně se jedná o 

zpracování dřevin (keřů a stromů) v aleji u cesty.  
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3.3.1 Varianta A - výroba dřevní listnaté štěpky
21

 

V prvém případě dojde k pořezu drobných větviček u stromů či keřů v průměru do 8 cm. 

V aleji dojde k štepkování větví, jejich pytlování a odvezení traktorem či nákladním vozem. 

Sekání větví slouží speciální průmyslové štěpkovače, jež větve nasekají na drobné válečky. 

Štěpkovače zpracují dřevní odpad na topení, což můžeme vidět v obrázku 3.3. U tohoto druhu 

stroje pracuje ozubené kolo, které se na jedné straně přitlačuje na kovovou desku, čímž drtí 

větev na drobné, 1–3centimetrové kusy, podle průměru větví.  

Obrázek 3.3: Ukázka vyrobených štěpek 

 

Zdroj: Hobby.cz, [online], 2014; vlastní zpracování 

Výše uvedené štěpky jsou již výsledným produktem a mohou sloužit k prodeji. 

3.3.2 Varianta B - výroba pelet 

Pelety lze vyrábět z dřeva, zrnin, mlýnských produktů atd. Peleta je palivo ve tvaru válečku o 

průměru 6 až 20 mm a délce 10 až 30 mm, přesvědčit se můžeme v níže uvedeném obrázku 

3.4. 

V tomto projektu bude vycházeno čistě z prvotního zdroje, což jsou piliny. Piliny lze získat 

drcením štěpek z varianty A. Výroba pelet z biomasy je poměrně složitý a energeticky 

náročný proces. Proto je nutné k jeho přípravě a realizaci přistupovat se znalostí problému. 

                                                 

21
 Dřevní štěpka je tvořena drobnými odřezky či kousky větví nebo drceným odpadem z dřevovýroby, ze 

zahrady, případně z lesního hospodářství. Dřevní štěpka vzniká při prvotním zpracování kulatiny na výrobní 

lince, jedná se o hrubou dřevní frakci. Je použitelná jako zdroj energie v kotlích na biomasu nebo 

k následnému zpracování v papírenském průmyslu. V této variantě budeme vycházet pouze z větví. Rozlišujeme 

štěpky lesní (z jehličnatého dříví) a štěpky (z listnatých dřevin) (KOOT, 2014). 
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Nemá smysl vynakládat množství energie, zpravidla elektrické, na získání stejného, nebo 

dokonce menšího množství energie tepelné.  

Obrázek 3.4: Ukázka vyrobených pelet 

 

Zdroj: KOOT, Jiří, [online], 2014; vlastní zpracování 

V projektu není přímý zdroj pilin, proto je nutné ho vyrobit. Zdrojem budou štěpky, jež jsou 

získány z varianty A. Tyto štěpky budou rozdrceny na piliny, poté zpracovány v lisu při 

daných technologických postupech na drobné granule, jež jsou výsledným produktem této 

varianty. 

3.3.3 Varianta C - výroba briket 

Brikety se vyrábí lisováním např. ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin, kůry, jemných 

hoblin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů, o průměru 40 až 

100 mm a délky do 300 mm. V podnikatelském záměru jsou k dispozici pouze piliny, jež 

vyrobíme ze štěpek varianty A. Na trhu se však můžeme setkat s briketami z dřeva, kůry, 

slámy, energetických plodin nebo dokonce s briketami vyrobenými ze směsí těchto materiálů 

– tzv. směsnými briketami (Stupavký, Holý, 2014). 

Jak bylo zmíněno výše, piliny se získají ze štěpek, dalším technologickým zpracováním je 

budeme lisovat ve speciálních briketovacích lisech bez dalších přídavných směsí, pojiv nebo 

lepidel. Distribuci briket chce žadatel provádět buď v pytlích o hmotnosti nejčastěji 10 kg, 

nebo skládané na paletách ve fóliích o hmotnosti do 1000 kg. Ukázku briket můžeme vidět 

v níže uvedeném obrázku 3.5. Další možnosti distribuce je balení do fólie, zde by ale žadatel 

potřeboval speciální stroj. 
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Obrázek 3.5: Ukázka vyrobených briket 

 

Zdroj: STUPAVSKÝ, Jiří a Tomáš HOLÝ, [online], 2014; vlastní zpracování 

3.3.4 Varianta D - výroba drobného palivového kusového dříví 

Na tuto variantu jsou adekvátní větve větší než průměr 8 cm. Poblíž cest tedy dojde k nařezání 

větví pomocí speciální pily. Poté jsou větve složeny na nákladní automobil a vyloženy v místě 

podnikání, kde dojde k dalšímu nařezání, jak vidíme v obrázku 3.6. V tomto případě 

nedochází k štípání, tato technologie je použita u polen nad 30 cm. 

Obrázek 3.6: Ukázka drobného palivového kusového dříví 

 

Zdroj: KOOT, Jiří, [online], 2014; vlastní zpracování 

3.3.5 Varianta E - výroba kusového palivového dříví z kmenů a větví nad 30 cm 

V této variantě dochází k rozřezání kmenů stromu na metrové kusy, což je vidno i v obrázku 

3.7. K připravené hromadě těchto špalků je poté přistaven traktor se štípacím strojem, 

k štípání dochází dle možností v aleji či v sídle společnosti. Štípat může žadatel do různých 

průměrů, nejčastěji ve velikosti, jež je vhodná do krbů. Rozštípané kusy budou poté rovnány 

do hrání, kde dobře vyschnou nebo skládány do palet.  

Obrázek 3.7: Ukázka kusového palivového dříví 
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Zdroj: KOOT, Jiří, [online], 2014; vlastní zpracování 

Dřevo lze štípat i dle přání zákazníka v délkách 25,33,40 nebo 50 cm. Žadatel chce zvolit 

variantu prodeje na paletách i zabalení v síťovině. Pokud by chtěl prodávat volně ložené 

dřevo, musel by počítat s pořízením speciální váhy na auto.  

V tomto projektu a jeho variantním řešením bude potřeba pořídit následující soubor 

zařízení: 

- menší motorová pila pro větve do průměru 8 cm, 

- větší motorová pila pro větve nad průměr 8 cm,  

- traktor,  

- štěpkovač k traktoru, 

- štípač kmenů k traktoru, 

- nákladní automobil s hydraulickým čelem na odvoz štěpek, kmenů a větví, 

- drtič štěpek a malých větviček,  

- sušička na piliny, 

- lis pro výrobu pelet, 

- lis pro výrobu briket,  

Společnost Multiflora s.r.o. je nově vzniklá firma, jež má ale díky vlastníkovi, který před 

založením společnosti fungoval jako osoba samostatně výdělečně činná, rozsáhlé zkušenosti v 

oboru výsadby a údržby porostů, což umožní výstup zamýšleného projektu. Díky novým 

technologickým postupům by mohla společnost nabídnout až 4 pracovní místa. Tyto 

skutečnosti v kombinaci se strategickou pozicí u polských hranic přispěje k výraznému 

rozvoji společnosti a posílí její postavení na trhu, které si zakladatel firmy vydobyl před 

založením společnosti.  
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3.4 Podrobný popis projektu 

V rámci této kapitoly je nutné vysvětlit klíčových termíny, jež jsou důležité pro pochopení 

souvislostí v rámci této diplomové práce. Podle ministerstva zemědělství (2013, str. 5) je 

pojem biomasa: „… sjednocujícím pojmem pro veškerou hmotu organického původu, která 

má širokou škálu vlastností. Zahrnuje dendromasu (dřevní biomasu), fytomasu (rostlinnou 

biomasu) a biomasu živočišného původu. Zdrojem biomasy jsou rovněž biologicky 

rozložitelné odpady, a to čisté nebo vytříděné z ostatních složek (například zemědělská kejda 

nebo vytříděný biologicky rozložitelný průmyslový a komunální odpad)“. Využívání biomasy 

představuje významný zdroj jak na národní, tak zejména na regionální úrovni. Vedle 

energetického přínosu biomasy pro diverzifikaci a změnu palivového mixu české energetiky 

lze spatřovat přínos využívání biomasy především v rozvoji lokální ekonomiky, v pozitivním 

vlivu na zaměstnanost, významu pro lokální energetickou nezávislost a v neposlední řadě 

zejména z hlediska environmentálního. 

3.4.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu 

Projekt společnosti Multiflora, s. r. o., s cílem zvýšit růst a konkurenceschopnost žadatele 

vychází z hlavního cíle programu Rozvoje -  III. Výzvy, 2. prodloužení.  Cílem programu je 

podpořit růst výkonů a konkurenceschopnost malých a středních podniků vedoucí ke zlepšení 

jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.  

Uskutečněním projektu společnosti Multiflora s.r.o. dojde ke zvýšení 

konkurenceschopnosti a růstu výkonu díky:   

 novým nabízeným službám, rozšíření sortimentu o nových i stávajících výrobky 

v souvislosti s tím dojde i ke zvýšení kvality na základě modernějších technologických 

postupů,  

 většímu odbyt produkce firmy jak v provozovně ve Štěpánkovicích, tak také v Jirnech 

(v plné provozní fázi o min. 30 % proti původnímu stavu z roku 2013),  

 flexibilnějšímu a kvalitnějšímu uspokojení poptávky nových i stávajících spotřebitelů 

a maloobchodníků,   

 přijmutí až 4 nových pracovníků pro obsluhu technologických zařízení,  

 moderní technologii vzroste i image společnosti, které se bude moci lépe 

reprezentovat na trhu a stane se moderní obchodní společností, která bude lépe rozvíjet 
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novou provozovnu v Praze, čímž upevní svou stabilní a konkurenceschopnou pozici 

v České republice.   

3.4.2 Specifikace předmětu projektu  

Předmětem realizace projektu je pořízení souboru nových technologických zařízení (dle 

výběru nejefektivnější/ších varianty/ant) pro potřeby nové výrobní kapacity a efektivity 

současné výroby štěpek. 

 Mezi technologické zařízení, které společnost Multiflora s.r.o. zamýšlí pořídit, patří stroje a 

zařízení, jež mohou být klasifikovány do pěti variant z hlediska použitých technologií, na 

který je navázán výsledný produkt.  

Ve variantě A, při výrobě dřevní štěpky jsou použity stroje: 

- motorová pila na množstevní prořez, 

- motorová pila pro větší množství dřeva, 

- teleskopická rukojeť pro pořez větví v koruně stromů, 

- traktor,  

- štěpkovač k traktoru, 

Ve variantě B, při výrobě pelet potřebujeme stroje: 

- motorová pila na množstevní prořez, 

- motorová pila pro větší množství dřeva, 

- teleskopická rukojeť pro pořez větví v koruně stromů, 

- traktor,  

- štěpkovač k traktoru, 

- drtič štěpek a malých větviček na piliny, 

- peletizační linka. 

Varianta C, při výrobě briket jsou nutné technologie: 

- menší motorová pila pro větve do průměru 8 cm, 

- malá motorová pila s teleskopickou rukojetí pro pořez větví v koruně stromů, 

- traktor,  

- paletizační vidle k traktoru, 

- štěpkovač k traktoru, 
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- drtič štěpek a malých větviček,  

- lis pro výrobu briket.  

Varianta D, k výrobě drobného palivového dříví potřebujeme: 

- větší motorová pila pro větve nad průměr 8 cm,  

- traktor,  

- podkop za traktor,  

- čelní nakládač k traktoru, 

- paletizační vidle k traktoru, 

- nákladní automobil s hydraulickým čelem na odvoz štěpek, kmenů a větví. 

Varianta E, na výrobu kusového palivového dříví z kmenů se neobejdeme bez: 

- větší motorová pila pro větve nad průměr 8 cm,  

- traktor,  

- podkop za traktor,  

- čelní nakládač k traktoru, 

- paletizační vidle k traktoru, 

- štípač kmenů k traktoru, 

- nákladní automobil s hydraulickým čelem na odvoz štěpek, kmenů a větví. 

Realizací jedné z variant projektu podnikatelského záměru dojde k naplnění dlouhodobého 

strategického cíle společnosti, tj. zvýšení výrobní kapacity a tím k uspokojení stávající 

poptávky, která v současné době převyšuje nabídku díky omezené výrobní kapacitě. Přičemž 

chce společnost v dalších letech rozšiřovat svůj sortiment o zpracování lesních porostů 

(jehličí) a vytváření nových výrobků. 

Přínos projektu pro firmu: 

 vytvoření nových produktů a posílení stávajících - formou zvyšování kvality, 

 vytvoření nové sítě služeb pro obce, města a občany – získání značného počtu nových 

zákazníků, 

 posílení a udržení konkurenceschopnosti pobočky poblíž polských hranic (posílení 

exportního potenciálu) a navýšení konkurenceschopnosti pražské pobočky (získání 

části podílu na trhu), 
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 zvýšení image společnosti díky novému sortimentu a nabízených služeb a moderní 

technologií. 

Přínos projektu pro region: 

 vytvoření poptávky po lidských zdrojích v regionu Moravskoslezském, jež je 

charakteristický dlouhodobou vyšší mírou nezaměstnanosti,  

 rozvoj zemědělského potencionálu v regionu prostřednictvím MSP, 

 zkvalitňování životního prostředí Moravskoslezského kraje, který má 3. nejvyšší míru 

emisí v ČR v rámci jednotlivých krajů podle NUTS, což můžeme sledovat v příloze 

číslo 7: Emise hlavních znečišťujících látek za rok 2011, 

 zpracování odpadu na biomasu podpoří investice s nakládáním s odpady, jak můžeme 

vidět v příloze číslo 6: Investice do ŽP dle jednotlivých investic krajů v roce 2012. 

Přínos projektu pro ČR: 

 investice do moderních technologií podněcují rozvoj firem v zemědělských oblastech, 

 rozvoj firem přináší rostoucí poptávku po lidských zdrojích, s čímž souvisí i 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců díky využití moderních technologických procesů, 

 výstup projektu (produkt štěpka, peleta, briketa, kusové dřevo) mají pozitivní dopad 

na ekologické cíle Strategie Evropy 2020 v rámci vnitrostátních cílů České republiky 

(Europa.eu, 2014) - snižování emisí CO2 na 9 % a obnovitelné zdroje energie 13%, 

jelikož mají mnohem vyšší úsporu emisí skleníkových plynů, než nabízí splování 

fosilních paliv (Petr, 2008). Tato skutečnost byla ověřena doktorem Koloničným, 

zaměstnancem výzkumného energického centra z VŠB-TUO. Nižší míru koncentrace 

skleníkových plynů charakterizuje Příloha 8, která zobrazuje 4 samostatná měření 

u uhlí, bimasy směsi obou veličin (A1 – A12). Z grafu jasně vyplývá, že při spalování 

biomasy je vylučována nižší míra skleníkových plynů. Příloha 9: Rozložení 

koncentrace NO2 v ovzduší nad Evropou ukazuje silné znečištění NUTS 

Moravzkoslezsko oproti dalším regionům EU.  

  



  

54 

 

Přínos projektu pro EU 

 rozmach výroby v ekonomicky slabém regionu a tím posílení vyváženého rozvoje 

všech regionů v ČR, 

 posilování konkurenceschopnosti výroby ekologických produktů díky zpracovaní 

odpadů,  

 udržení konkurenceschopnosti MSP v EU  a jejich produktů ve vztahu k podpoře 

ekologických cílů Evropy 2020.  

3.4.3 Popis cílů, kterých má být dosaženo 

Cíle projektu je možné specifikovat dle principu programování na tři kategorie - globální cíl, 

specifické cíle a operační cíle. Níže uvedené cíle byly vytýčeny tak, aby byla pro společnosti 

splnitelné, kvantifikovatelné a ověřitelné. 

Globální cíl 

Zabezpečení a posílení obchodního a investičního rozvoje společnosti Multiflora s.r.o. 

prostřednictvím modernizace a rozšíření technologií v oblasti zpracování dřevních surovin ve 

stávající výrobě, na základě které dojde ke zvýšení tržeb společnosti (min. o 20 – 30 %).  V 

této souvislosti se rozšíří výroba nových produktů a nabídka nových služeb na místním trhu 

poblíž polských hranic a hlavního města Prahy, což do značné míry uspokojí rostoucí 

poptávku po těchto výrobcích a službách.  

Specifické cíle 

Mezi základní specifické cíle na úrovni výsledků projektu můžeme zařadit:  

 modernizace a rozšíření výroby výrobků z obnovitelných zdrojů energie,  

 stabilní růst konkurenceschopnosti společnosti,  

 získání části podílu na trhu v nové pobočce poblíž hlavního města Prahy,  

 navýšení počtu maloodběratelů a zákazníků,   

 zvýšení společenského přínosu díky novým službám pro obce, města a občany - 

v rámci projektu může docházet i k odběru odpadních surovin od občanů, obcí i měst 

v rámci údržby stromové zeleně, 

  zvýšení počtu zaměstnanců o 4 osoby.  
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Operační cíle 

Jednotlivé operační cíle projektu pak představují dílčí aktivity vedoucí k naplnění výstupu 

projektu:  

 příprava a podání projektové žádosti o dotaci v programu Rozvoj, výzva III, 2. 

Prodloužení (v rámci této diplomové práce, reálně dojde k podání žádosti v OPPIK),  

 nákup x ks technologického vybavení pro zpracování dřevních surovin dle výběru 

nejoptimálnější/ších varianty/variant,  

 zahájení výběrového řízení v rámci náboru nových pracovních sil. 

 

Ukazatele projektu 

 Závazné:  

o množství instalované a volné techniky od 5 do 11 strojů – cílová hodnota je dle 

jednotlivých variant podnikatelského záměru. 

 Monitorovací:  

o přidaná hodnota – cílová hodnota je nárůst o min. 15 % oproti stávajícímu 

stavu, 

o nově vytvořená pracovní místa – vytvoření 2 pracovních míst, z toho 1 místo 

pro ženu. 

3.4.4 Splnění podmínek programu Rozvoj 

Územní podmínka 

Projekt je realizován v hospodářsky slabém regionu Opava, v okrese Opava 

(Moravskoslezský kraj), (CzechInvest, 2006). 

Společnost Multiflora s.r.o. je do 27. 12. 2012 v nájmu v objektu ve Štěpánkovicích, kde bude 

pořizovaný soubor technologií využíván, dále budou služby poskytovány v okrese Opava a 

jeho okolí. 

Výstup projektu bude prodáván jak v sídle společnosti, tak v pobočce ve Středočeském kraji, 

v Jirnech. 

Rovné příležitosti mezi ženy a muži 

V rámci diplomové práce nejsou detailnější údaje zatím dostupné. Nejspíše bude hlavním 

koordinátorem a projektovým manažerem žena. S ohledem na výrobní činnost, zaměstnává 
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společnost 1 muže a externí účetní. Do budoucna by měly ženy pracovat v údržbě stávající 

zeleně, která slouží k další prodeji v provozovně, muži by naopak měli obhospodařovat 

výrobu dle vybrané varianty a technologické postupy při ořezech stromů a keřů. 

V současnosti společnost nezaměstnává osoby s ZPS ani příslušníky národnostních menšin na 

území České republiky.  

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti. Nabídnuta pracovní místa, která budou 

v rámci realizace vytvořena, jsou vhodná jak pro muže, tak i ženy, bez rozdílu na pohlaví. 

Společnost chce do budoucna zaměstnat i osoby se ZPS (v minulosti se již snažila, ale 

nesplnila požadované podmínky). Svou povahou společnost Multiflora s.r.o. nediskriminuje 

osoby ohrožené na trhu práce, např. matky s malými dětmi atd., naopak v letní sezóně jim 

nabízí práci na částečný úvazek v rámci sázení rostlin a údržbu rostlin, odplevelení, 

přesazování, hnojení, zalévání atd.  

3.4.5 Udržitelný rozvoj  

Pozitivní přínos pro pilíře udržitelného rozvoje je znatelný u: 

 Sociálního pilíře: nabídnutí až 4 pracovních míst v Moravskoslezském kraji, 

 Ekonomického pilíře: modernizace výroby ekologických produktů povede 

k výraznému zvýšení výrobní kapacity, efektivity výroby i přidané hodnoty na 

finálních výrobcích, čímž dojde ke zvýšení tržeb společnosti a posílení tržního 

postavení v Moravskoslezském regionu, 

 Environmentálního pilíře: Prvotní surovinou jsou obnovitelných zdroje energie – 

větve, keře, kmeny, které by za jiných okolností nebyly efektivně využity. Při jejich 

výrobě na biomasu budou použity i přírodní metody (např. sušení na slunci atd.) a dále 

stroje nezatěžující životního prostředí. V rámci obhospodařování alejí budou 

společnosti vysázeny i nové stromy a keře, které nahradí chybějící místa po 

nevysázených či mrtvých stromech. V souvislosti s rozšiřováním služeb bude 

Multiflora s.r.o. nabízet i svoz a sběrnu odpadů ze stromů a keřů, z kterých poté vyrobí 

dle vybrané/ných varianty/nt nejefektivnější produkt. Při skladování výrobků budou 

použity vratné palety dle norem EU. Při fázi skladování výrobky nebudou zvyšovat 

energetickou náročnost. 
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3.4.6 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu (znalosti a zkušenosti 

s realizací obdobných projektů v horizontu 10 let) 

Manažer a odborný poradce není v současné době znám, konkrétní tým bude sestaven až 

v době podání žádosti o dotaci. 

3.4.7 Vliv projektu na životní prostředí 

Daný projekt je šetrný v rámci dopadů na životní prostředí. Realizované výstupy projektu 

budou příznivé k životnímu prostředí ve smyslu zatížení či znečišťování životního prostředí 

mnohem více než fosilní paliva. Výroba zelené energie má kromě příznivého vlivu na životní 

prostředí, také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost. Mezi 

přínosy biomasy v zemědělské oblasti zařazujeme nejen diverzifikaci zemědělského 

hospodaření, ale také příspěvky k rozvoji biodiverzity krajiny a rovněž harmonizaci s půdo-

ochrannými a protipovodňovými opatřeními (Ministerstvo zemědělství, 2014). 

Nejvýznamnější zdroje biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní 

hmoty během těžby dřeva, dále různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, 

jako jsou obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen, peletky ze slámy apod. (na které 

se v budoucnosti žadatel také zaměří). Tento projekt bude využívat inovativní a moderní 

technologické zařízení, jehož užívání dochází ke snižování resp. minimalizaci ztrátovosti 

vstupních surovin. Při skladování a rozvozu hotových produktů budou použity vratné dřevěné 

palety. Pří výrobě budou použity přírodní formy energie, jako je např. dosušování na slunci.  

3.4.8 Technická specifikace variant projektu  

Technické řešení projektu vychází z kapacitních možností stávajícího technologického 

vybavení vlastní výroby drobných štěpek, poskytování zahradních služeb a prodeje listnatých 

a jehličnatých dřevin společnosti Multiflora s.r.o., která představuje hlavní oblast podnikání 

společnosti Multiflora s.r.o. z pohledu předmětu projektu. Aktuální tržní pozice společnosti 

v segmentu poskytovaných služeb a přímému prodeji dřevin čelí rostoucí poptávce po bio-

palivech (štěpky, pelety, brikety, kusové palivové dříví) a tuto poptávku je možné uspokojit 

pouze modernizací a rozšířením výrobních kapacit o nové, moderní a špičkové technologické 

zařízení daného oboru. Soubor zamýšlených pořizovaných technologií se skládá dle 

technologií jednotlivých variant podnikatelského záměru, tedy i odlišných strojů a zařízení, 

které můžeme rozdělit do pěti hlavních kategorií. Jedná se o kategorie technologií pro 

zpracování dřevních štěpek, technologii pro výrobu pelet, briket a kusového dříví z větví nad 
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průměr 8 cm a z kmenů. Technická specifikace a odhad ceny technologií byla provedena na 

základě volby žadatele dle jeho požadavků na kvalitu výsledného produktu.  

Technologie pro variantu A - zpracování dřevních štěpek 

1. Štěpkovač za traktor  TR70, karda s přetěžovací spojkou, zajišťovací řetězy  

Jedná se o stroj nesený na zadním tříbodovém závěsu traktoru. Pohon je zajištěn 

prostřednictvím kardanu s přetěžovací spojkou nastavenou na krouticí moment 1600 Nm, 

která se při vložení příliš silné větve prosmekne a tím chrání traktor i štěpkovač proti 

přetížení. Při chodu si nože štěpkovače větve samy podávají. Štěpky pak padají do pytlů 

nasazených na dvojitém pytlovacím zařízení 

Odhadovaná cena: 58.000 Kč (bez DPH), 70.180 Kč (s DPH). 

2. Traktor Zetor Major 80 

Jedná se o univerzální zemědělský kolový traktor, určený k agregaci se zemědělskými stroji, 

průmyslovými adaptéry a pro zemědělskou přepravu. Zetor Major ve výkonové kategorii do 

80 hp, navazuje na model, který byl v historii značky jedním z nejúspěšnějších traktorů. Je 

spolehlivý, výkonný a na údržbu nenáročný model si získal pověst traktoru na celý život. 

Odhadovaná cena: 410.000 Kč (bez DPH), 459.200 Kč (s DPH). 

3. Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 820J 

Jedná se o profesionální pilu pro nasazení do nejtěžších podmínek těžby dřeva. Díky 

extrémnímu výkonu najde své místo zejména v mýtní těžbě nebo manipulaci s většími 

objemy dřeva. 

Odhadovaná cena: 15. 364 Kč (bez DPH), 18.590 Kč (s DPH). 

4. Benzínová motorová pila Oleo-Mac OM 956 

Profesionální pila Oleo-Mac pro zpracování a těžbu velkého množství dřeva. Špičkový model 

své třídy díky vynikajícímu poměr výkonu, hmotnosti a ceny. 

Odhadovaná cena: 9.661 Kč (bez DPH), 11.690 Kč (s DPH) 

5. Prořezávač větví AAS 2420 

Podle zkušených zahrádkářů je prořezávač větví jednou z nejpraktičtějších zahradních 

pomocníků při prořezávce větví. Díky moderní akumulátorové baterii nepotřebujete 
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elektrický kabel, v práci vás tak nic neomezuje, a to až do výšky 3,15m. Na jedno nabití je 

možné pracovat až jednu hodinu. 

Odhadovaná cena: 3.264 Kč (bez DPH), 3.950 Kč (s DPH). 

Obrázek 3.8: Ukázky technologií k variantě A  

 

 

 

Zdroj: URBAN, [online], 2014; vlastní zpracování, AGROSERVIS, [online], 2014; vlastní zpracování, 

MOUNTFIELD, [online], 2014c; vlastní zpracování 
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Technologie pro variantu B - zpracování pelet 

1. Peletizační lis s drtičem M – 200 

Peletovací lisy zaručují rychlé a snadné přeměnění různých druhů odpadových materiálů na 

surovinu s vysokou výhřevností. Pelety jsou velmi vhodné pro vytápění kotlů na všechny 

druhy tuhého paliva. Nejvíce záleží na druhu materiálu. Měkké materiály jako sláma, atd. 

mají největší efektivitu výroby v kg. Tvrdé materiály jako dřevo mají nízkou efektivitu 

výroby v kg. Doporučená vlhkost 10 až 17% dle druhu materiálu. Životnost oboustranných 

matric je asi 8 měsíců při lisování pilin a při lisování ostatní biomasy je životnost 12 až 18 

měsíců - vše při jednosměnném provozu. Peletizační lis má zesílený krk - nálitky pod lisovací 

hlavou jsou zárukou dlouhé životnosti. 

Odhadovaná cena: 49.917 Kč (bez DPH), 60.399 Kč (s DPH). 

Tabulka 3.1: Technologické parametry peletizačního listu 

Model Efektivita kg/h Výkon motoru Průměr pelet (mm) Hmotnost  

M-200 s drtičem     150-200        15 kW               3-10  320kg  

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014a ; vlastní zpracování 

Obrázek 3.9: Peletizační lis s drtičem 

 

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014a ; vlastní zpracování 
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Technologie pro variantu C - zpracování briket 

Možnost lisování biomasy ze slámy, miscanthusu, koňského hnoje, rákosu, bavlny, vlněného 

a celulozého hygienického odpadu, syntetického materiálu, kartonovacího balicího papíru, 

dřeva, piliny a papíru. Stroj má automatický režim na řízení stroje, nízké nároky na údržbu a 

jednoduchou obsluha i údržbu. Tento typ briketovacího lisu potřebuje jako zdroj surovin 

piliny. 

1. Briketovací lis MTJ – 3 

Odhadovaná cena:  95.000 Kč (bez DPH), 114.959 Kč (s DPH) 

Tabulka 3.2: Technologické parametry briketovacího lisu 

TYP 

 

Efektivita 

kg/h 

Výkon 

motoru 

Průměr 

briket 
Rozměry v mm Hmotnost 

 

MTJ-

3 
200-250 18.5kw 45-70 1920x630x1550 850 

 

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014b ; vlastní zpracování 

Obrázek 3.10: Briketovací lis MTJ – 3 

 

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014b ; vlastní zpracování 
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2. Drtič štěpek na piliny  

Odhadovaná cena:  47.392 Kč (bez DPH), 59.990 Kč (s DPH) 

Drtiče lze pořídit i bez elektromotoru, v tomto případě však žadatel zvolil variantu s motorem 

díky vyšší efektivity stroje. Drtič je schopen zpracovat i větve do 50 mm, nicméně 

v modelovém případě aleje by bylo technicky náročnější naložit, převést, vyložit větve než 

hotové štěpky.  

Tabulka 3.3: Technologické parametry drtiče na štěpky 

Model Výkon motoru Efektivita v kg/hod. 

Drtič 11 kW 800 

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014b ; vlastní zpracování 

Obrázek 3.11: Drtič štěpek 

 

Zdroj: CRONIMO, [online], 2014b ; vlastní zpracování 

Technologie pro variantu D – zpracování větví o průměru nad 8 cm 

Tato varianta potřebuje pro svou realizaci stejné technologie, jak jsou uvedeny ve variantě A. 

Technologie pro variantu E – zpracování kmenů 

K zpracování kmenu jsou nutné veškeré stroje použity ve variantě A.  
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3.5 SWOT analýza žadatele a projektu 

SWTO analýza je metoda pomocí níž lze najít silné a slabé stránky podniku a také jeho 

příležitosti a hrozby. V tomto případě byla vypracována i pro projekt, aby byly naleznuty 

problematické oblasti, kterým lze při plánování projektu předejít. SWOT analýza žadatele a 

projektu je uvedena v přílohách 10 a 11. 

3.6 Časový harmonogram projektu 

Zahájení projektu  

Projekt již byl formálně zahájen v rámci své přípravné fáze dne 1. ledna 2014. Přípravná fáze 

projektu bude ukončena hodnocením plné žádosti o dotaci a především oznámením výsledků 

nejpozději do 30. 6. 2015. Detailní časový harmonogram najdeme v příloze 12. 

Ukončení projektu 

Celková délka trvání realizace projektu je 6 měsíců v závislosti na vývoji počasí. Okamžikem 

ukončení projektu je konec realizační fáze, tj. dne 31. prosince 2015.   

Členění do etap  

V rámci přípravné fáze projektu bylo rozhodnuto, že projekt nebude rozdělen na samostatné 

etapy z hlediska žádosti o platbu, jelikož nesplňuje minimální výši plánované dotace na etapu 

ve výši 500.000 Kč a plánovanou dobu trvání jedné etapy (min 3 měsíce), jak vyplývá 

z pravidel etapizace projektu (Strukturální fondy, 2011). Jedná se tak o projekt jedno etapový. 

V rámci projektu bude podána žádost o platbu dotace po ukončení investiční (realizační) fáze 

projektu, kdy již veškerá technologie a strojní zařízení bude instalováno a zúčtováno s 

dodavateli. 

Časový harmonogram projektu dále vychází z rozčlenění projektu do tří základních fází 

vycházejících z řízení projektového cyklu, tj. fáze předinvestiční (přípravná), investiční 

(realizační) a provozní. Posloupnost etapizace můžeme sledovat v tab. 3.4. 

Tabulka 3.4: Časová posloupnost etapizace projektu společnosti Multiflora s.r.o. 

ETAPA/FÁZE Přípravná Realizační Provozní 

1. 1. 1. 2014-30. 6. 2015 1. 7. 2015-31. 12. 2015 od 1. 1. 2016 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014b; vlastní zpracování 
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Podrobnější harmonogram projektu 

Harmonogram realizace projektu je rozčleněn na aktivity, které korespondují s hlavními 

aktivitami projektu v průběhu celé délky trvání projektu. Harmonogram je rozdělen do tří fází 

(na přípravnou, realizační a provozní) a základním časovým obdobím kalendářní měsíc. 

Najdeme zde barevně vyznačena příslušnost aktivit k jednotlivým fázím projektu. Červeně je 

zobrazena investiční fáze projektu (předmět žádosti o dotaci) a délka trvání investiční fáze je 

znázorněna také graficky (červený obdélník). Grafický harmonogram nezahrnuje definitivní 

výčet všech projektových aktivit. 

Udržitelnost projektu po jeho ukončení  

Udržitelnost projektu v provozní fázi, která začíná 1. ledna 2016 je dána především 

technologickou stránkou výstupu projektu, tj. úrovní technické vyspělosti pořizovaného 

technologického zařízení, které je účetně zařazeno do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 

5 let. Pořizované stroje a zařízení představují moderní vysoko zátěžové technologie, které 

budou v provozu déle, než je minimálně závazná doba udržitelnosti (3 roky). Předpokládaná 

minimální doba životnosti zvolených technologií pro zpracování prvotních surovin, přípravu 

finálních výrobků je přibližně 10 let v závislosti na objemu a náročnosti výroby. Při relativně 

nízké míře reinvestic lze tuto dobu prodloužit přibližně o dalších 12 až 15 let.  

3.7 Marketingová analýza  

3.7.1 Popis trhu  

Rodinná společnost Multiflora s.r.o. se v současné době zaměřuje především na poskytování 

zahradních služeb, doplňkově pak na výrobu štěpek pomocí neprofesionálního štěpkovače. 

Vlastní provozovna a prodejna se nachází v sídle této společnosti, ve Štěpánkovicích u 

Opavy, další nově otevřená provozovna je poblíž hlavního města Prahy, kde taktéž dochází 

k pěstování zeleně a jejímu následnému prodeji. Firma je na trhu ojedinělá v tom, že nabízí 

kromě přímého prodeje i prodej v celé ČR s dovozem a výsadbou do místa určení. V této 

skutečnosti spatřujeme obrovskou konkurenční výhodu oproti jiným společnostem podobného 

typu. Český trh není rozdělen mezi výhradní prodejce a výrobce, není zde žádný monopol. 

Můžeme zde sledovat však větší množství menších podnikatelů, přibližně v každé vesnici nad 

3.000 obyvatel (v okolí Štěpánkovic) se vyskytuje jedna společnost ve stejném oboru. 

V městech je míra soustředění podnikatelského sektoru logicky vyšší s větší mírou síťových 

obchodů typu OBI, Bauhaus, Baumax atd. Na trhu je však nutná neustálá spolupráce 



  

65 

 

s koncovými zákazníky, dbání na uspokojení jejich potřeb a následného servisu, která 

Multiflora s.r.o. garantuje. Ve spolupráci je také nutno dbát na velmi dobrých vazbách 

s většími odběrateli k udržení dlouhodobého stabilního příjmu a udržení stabilní vysoké 

jakosti nabízených produktů. Úspěchem společnosti je kvalita poskytovaných služeb a 

nabízených výrobků s dlouhodobou nezávislou a odbornou konzultací se stávajícími 

zákazníky. 

3.7.2 Definice zákaznických segmentů  

Zákazníky společnosti Multiflora s.r.o. můžeme rozdělit na konečné spotřebitele a drobné 

podnikatele/maloobchodníky.  

1. skupina – koneční spotřebitelé (finální zákazníci) neboli spotřebitelé, kterým 

společnost nabízí zahradnické služby, produkty vlastní výroby (štěpky) a veškerý 

sortiment zeleně. Postupným rozvojem stávající i nové pobočky v Praze, chce 

společnost dosáhnout stabilního a jistého odbytu i v rámci nových výrobků (díky 

dotace z OPPIK). Ve zvolené marketingové strategii jsou zahrnuty procesy od výroby 

až k prodeji k přímému zákazníkovi, což ve výsledku nabízí nejvyšší možnou míru 

přidané hodnoty.  

2. skupina – drobní podnikatelé, municipality (malé zahrádkářské společnosti, 

projektanti zahrad, stavební společnosti): jsou do budoucna hlavní hnací silou 

společnosti, neboť může uspokojovat jejich poptávku po celé roční období a získat tak 

zakázky dlouhodobého horizontu. Doteď společnost Multiflora s.r.o. spolupracuje 

s drobnými podnikateli typu nezávislých projektantů či menších zahrádkářů, kteří 

vytvářejí zahrady na klíč. Nicméně dlouhodobým cílem a tedy i předmětem projektu je 

zásobování těchto společností produkty, jež budou nejefektivnější pro výrobu našeho 

projektu, což povede k vytváření dalších vazeb, rostoucí poptávky a kumulaci nových 

zákazníků.  

3.7.3 Potenciál trhu, vývoj trhu  

Pokud vezmeme v úvahu obě výše uvedené skupiny zákazníků, dojdeme k závěru, že znalí 

občané chtějí kupovat kvalitnější biotopivo než fosilní paliva, jež škodí životnímu prostředí. 

Občané si uvědomují, že Moravskoslezský kraj má nejvyšší míru znečištění ovzduší v ČR a 

mají zájem a ochotu vše změnit. Municipality v současné době v okrese monitorují, čím 

občané topí a mají možnost vidět dané topivo v domácnosti (pokud je majitel pustí na 
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pozemek). Vzhledem k výše uvedenému stále stoupá poptávka po biopalivech v rámci 

cenového rozpětí. Nicméně stále existují občané, kteří budou topit pouze tím, co trh v danou 

chvíli nabízí za nejlevnější, v žádné závislosti na budoucím vývoji životního prostředí. I tuto 

skupinu obyvatel by chtěla společnost Multiflora s.r.o. oslovit a změnit jejich názor 

v osobním přístupu a pečlivému vysvětlení dané problematiky. Tento subjektivní postoj 

k zákazníkovi bude společnost aplikovat i v pražské pobočce.  

Z hlediska zaměření předkládaných variant projektu je nutné konstatovat, že český trh je 

nasycen velkoobchody a maloobchody s prodejem biopaliv, nicméně výrobců zde najdeme 

v daleko menším měřítku. Častým problémem je dovoz nekvalitních biopaliv z Polska 

nakupovaných českými velkoobchody a maloobchody a poté prodáván za ceny stejné ve 

stejné cenové hladině jako kvalitnější české biopaliva. Trh České republiky je rozdělen na 

výrobce, jež vyrábějí biopalivo z dřeva s vyšší výhřevností, které musí být doloženo 

certifikátem. Z logického uvážení je zde vyšší cena prodávaného výrobku oproti biopalivu 

vyrobeného z obnovitelných recyklátů. Vzhledem k tomu, že je projekt situován 

v Moravskoslezském kraji (nižší průměrné mzdy) bude se společnost Multiflora s.r.o. 

zaměřovat na recykláty. Další důvodem je blízká dostupnost alejí, lesů, porostů a vlastních 

rychle-rostoucích dřevin, a tedy i nízké náklady na dopravu.  

Potenciál trhu společnost Multiflora s.r.o. sleduje také ve zpracování lesní dendromasy, kde 

může využít variantní řešení svého podnikatelského záměru.  

Tabulka 3.5: Celkový energetický potenciál biomasy v ČR 

Druh biomasy Hodnota potenciálu 

PJ* 

Střední hodnota PJ % 

Zemědělská biomasa 133,9 - 186,8 161,4 75,1 

Lesní dendromasa 26,3 – 30,4 28,3 13,2 

Biolog. rozlož. kom. odpad 25 25 11,7 

CELKEM 185,2 – 242,2 214,7 100 

Poznámky: odhadnutý energetický potenciál měřený v jednotkách PJ 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], 2012; vlastní zpracování 

Biomasu můžeme z nejširšího pohledu dle Ministerstva zemědělství (2012) rozdělit na 

zemědělskou biomasu (produkty vypěstované na orné půdě, trvalých travních porostech a 
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vedlejší produkty zemědělské výroby), lesní dendromasu a biologicky rozložitelný komunální 

odpad (součást směšného komunálního odpadu). Výše uvedená tabulka 3.5 vypovídá, že 

nejvyšší potenciál využití je spatřován v zemědělské biomase, poté lesní a nakonec 

v biologicky rozložitelném komunálním odpadu. 

Lesní dendromasu dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a 

parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, skupiny 3 (Ministerstvo 

zemědělství, 2012, str. 15) tvoří: „ …palivové dřevo, lesní těžební zbytky, kůra lesních dřevin, 

zbytky z dřevozpracujícího průmyslu“. Z akčního plánu pro biomasu v ČR v letech 2012 a 

2020 vyplývá, že (Ministerstvo zemědělství, 2012, str. 15): „Nedílnou součástí celkového 

energetického potenciálu biomasy je vedle potenciálu zemědělské biomasy i potenciál lesní 

dendromasy. Lesní dendromasa se skládá jednak z lesních těžebních zbytků s využitím ve 

formě štěpky převážně pro teplárenství a elektroenergetiku, palivového dřeva používaného 

pro vytápění v domácnostech a zbytků z dřevozpracujícího průmyslu s částečným využitím pro 

vlastní potřebu a výrobu pelet a briket.“ 

Lesní těžební zbytky ve formě pilin, odřezků, kůry či hoblin dále využít k řadě energetických 

materiálových účelů, dle Ministerstva zemědělství (2012, str. 16): „… v roce 2010 bylo v ČR 

vyrobeno 145 tis. tun dřevěných pelet, po přepočtu lze reálný potenciál tohoto odpadu 

z dřevozpracujícího sektoru odhadnout na 8-10 PJ/rok, a tímto množstvím lze počítat i v 

dalších letech.“  

Níže uvedená tabulka 3.6 charakterizuje, že energetický potenciál palivového dříví není 

z hlediska průmyslového využití významný, většina dříví je dodávána domácnostem
22

 (až 

energetický potenciál 18 PJ – nejvíce ze všech typů dendromasy). Okrajově se stává, že je 

dříví dále štěpkováno a dodáváno k dalšímu energetickému využití. 2. nejvyšší potenciál 

využitelnosti můžeme sledovat u odpadu z dřevozpracující výroby, odpadů z dalšího 

zpracování dřeva, kůry, lesní těžebních zbytků a palivového dříví pro energetický průmysl. 

V této souvislosti si můžeme znovu ověřit, že veškeré varianty projektového záměru jsou dle 

studie potenciálně energeticky využitelné. Lokální charakter pěstování biomasy převládá, 

centrální energetické využívání převládá především v teplárnách a elektroenergetice. 

                                                 

22
 Potenciál palivového dříví u domácnosti není započten do celkového využití potenciálu dendromasy z důvodu 

priority ponechání palivového dříví pro domácnosti. 
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Tabulka 3.6: Potenciál energeticky využitelné lesní dendromasy 

Název PJ* Střední hodnota % 

Palivové dříví (bez domácností) 0,5-0,6 0,55 2 

Lesní těžební zbytky 4,8 4,8 17 

Kůra 4-6 5 18 

Odpad z dřevozpracující výroby 8-10 9 32 

Využití odpadů z dalšího zpracování dřeva 9 9 31 

CELKEM 26,3-30,4 28,4 100 

Palivové dříví (domácnosti) 18 18 - 

Poznámky: odhadnutý energetický potenciál měřený v jednotkách PJ 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], 2012; vlastní zpracování 

Teplárenství patří v ČR k jednomu z klíčových energetických odvětví. Soustavy zásobování 

teplem založené na uhlí tvoří významnou konkurenční výhodu pro průmysl i obyvatelstvo. 

Z akčního plánu pro biomasu jasně vyplývá (Ministerstvo zemědělství, 2012, str. 23): „Tuto 

výhodu je nezbytné udržet a posílit zajištěním podmínek pro transformaci a dlouhodobou 

stabilitu těchto systémů a současně zvýšením účinnosti výroby tepla. Uhlí bude nadále tvořit 

rozhodující palivovou základnu, je však nezbytné doplnit ji také biomasou a druhotnými 

zdroji.“ Dodávky tepla pro domácnosti v ČR jsou zajištěny centralizovanými zdroji (1,7 mil. 

domácnosti – 42 %), přičemž většina domácností spotřebovává teplo z lokálních zdrojů (2,4 

mil. – 58 %). 

3.7.4 Popis konkurence  

Společnost Multiflora s.r.o. má v rámci NUTS II Moravskoslezsko v pohledu srovnání 

veškerých nabízených služeb jak z hlediska pěstování rychle-rostoucích 

topolů/jehličnatých/listnatých dřevin tak celorepublikovému rozvozu a výsadby zeleně, 

jedinou relevantní konkurenční výhodu. V místě podnikání však již existují společnosti 

vyrábějící štěpky. Jedná se o obecní úřad Štěpánkovice, technické služby v obci Bolatice a o 

Daniela Frenka působícího v Opavě. Dále společnosti zaměřující se na pelety, např. Vlastimil 

Matějek z Bělé, na kusové palivové dříví Ing. Jan Stuchlík z Opavy. Po analýze konkurence 

bylo zjištěno, že v Moravskoslezském kraji působí obchodní společnosti či OSVČ zaměřující 
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se buď pouze na výrobu štěpek, pelet, briket či kusového dříví nebo na firmy poskytující 

zahradní služby. Žádný z těchto subjektů však nenabízí služby společnosti Multiflora s.r.o. 

(rozvoz po celé ČR, výsadba a údržba zeleně, pěstování výpěstků či jiných větších dřevin). 

Doplnění o vybranou nejefektivnější variantu by se společnost stala více nezávislá na 

konkurenčním vývoji.  Společnost Multiflora s.r.o. si je vědoma toho, že konkurence je jeden 

z nejsilnějších motivačních faktorů k neustálému rozvoji a zlepšování vlastních výrobních 

procedur a nabízených služeb. 

3.7.5 Odběratelé   

Přehled nejdůležitějších odběratelů je uveden v tabulce 3.7 níže. Můžeme sledovat, že největší 

podíl na celkových odběratelích mají malí odběratelé (koneční zákazníci). Tuto skutečnost 

bereme za velice příznivou, neboť v případě výpadku některých velkých odběratelů nebude 

společnost ohrožena z hlediska zajištění stabilního odbytu produkce a odbytu nabízených 

služeb.  

Tabulka 3.7: Přehled odběratelů 

Odběratel 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

n-3 n-2 n-1 n n+1 

 

 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

Marius Pedersen a.s. 0 0,00 95 9,80 125 10,43 141 8,66 133 5,41 

Zahradnické úpravy 

s.r.o. 
0 0,00 79 8,15 140 11,68 146 8,96 128 5,21 

Ondřej Kadlec – 

zahradnictví 
35 5,83 80 8,26 112 9,34 124 7,61 176 7,16 

Karolína centrum Praha 65 10,83 15 1,55 22 1,83 18 1,10 20 0,81 

Ostatní 500 83,33 700 72,24 800 66,72 1200 73,66 2000 81,40 

CELKEM 600 100 969 100 1199 100 1629 100 2457 100 

Poznámka: % z celkových tržeb za poskytované služby a prodej vlastních výrobků a zboží 

                tis. Kč = hodnota tržeb za poskytované služby a prodej vlastních výrobků a zboží 

                n = rok realizace projektu 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, účetnictví a interní výpočty, 2012 - 2014; vlastní zpracování 
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3.7.6 Dodavatelé  

Přehled dodavatelů můžeme vidět v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.8: Přehled dodavatelů 

Dodavatel 

2012 2013 2014 2015 
2016  

n-3 n-2 n-1 n 
n+1  

 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
tis. Kč % 

Leskoškolky s.r.o. 22 2,16 31 2,03 45 2,21 50 16,7 33 1,09 

Vlastní výroba 1000 97,84 1500 97,98 2000 97,79 2500 83,3 3000 98,91 

CELKEM 1022 100 1531 100 2045 100 3000 100 3033 100 

Poznámka: % z celkových tržeb za poskytované služby a prodej vlastních výrobků a zboží 

                tis. Kč = hodnota tržeb za poskytované služby a prodej vlastních výrobků a zboží 

                n = rok realizace projektu 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, účetnictví a interní výpočty, 2012 - 2014; vlastní zpracování 

3.7.7 Možné substituty produktu 

Mezi možné substituty varianty podnikatelského záměru patří jiná varianta podnikatelského 

záměru. To znamená, pokud bychom nemohli vyrábět štěpky, můžeme je nahradit výrobou 

pelet, briket či kusového dříví. Každá varianta podnikatelského záměru je substitutem 

k vybrané variantě. Dalšími substituty mohou být zemní plyn, elektřina, tuzemské hnědé uhlí. 

3.7.8 Marketingová strategie  

Společnost Multiflora s.r.o. diverzifikuje své portfolio klientů tak, aby výpadek některého z 

nich nijak závažně neovlivnil chod společnosti (municipality, maloodběratelé – zahrádkářské 

společnosti, občané, obchodní centra). Důležitým cílem společnosti je udržovat dobré jméno 

společnosti (goodwill) jak vůči veřejnosti, konečným spotřebitelům tak i dodavatelům a 

odběratelům. Společnost věří, že pokud bude nabízet kvalitní služby, servis a výrobky, 

dostane se do povědomí zákazníků, kteří ji budou velmi rádi doporučovat dále. Firma spoléhá 

na velmi kvalitní v současné době fungující webové stránky (4/2014) a zamýšlený e-shop, 

který by je měl nahradit. 
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Popis výrobku  

Záměrem projektu je v prvé řadě uspokojit rostoucí poptávku po již vyráběných štěpkách či ji 

nahradit jinou efektivnější variantou a poté díky špičkovým technologiím postupně rozšiřovat 

portfolio výrobků (další navazující projekty – kompostování, výroba éterických olejů). 

Současný sortiment výrobků, které společnost Multiflora s.r.o. vyrábí (štěpky o průměru1 cm 

a délce 3 cm) jsou z vlastních zdrojů dřevin. U pěstování dřevin se jedná především o thuje a 

jiné speciální okrasné listnaté a jehličnaté dřeviny, vánoční stromky, jež jsou určeny 

k přímému prodeji. Více jak 50 % dřevin je již vypěstována z vlastních výpěstků. Obchodní 

filosofie společnosti Multiflora s.r.o. počítá do budoucna také s rozšířením prvotních zdrojů 

na výrobu dané varianty prostřednictvím obchodních kontraktů. Dále díky těmto surovinám 

bude mít společnost dostatek prostředků k přípravě biologických kompostérů. Firma hodlá 

také připravit místa na odebírání pokosené trávy, jehličí a dalšího biologického odpadu ze 

zahrad. Díky velké škále využitelnosti jednotlivých technologií je schopna společnost najít 

uplatnění strojů i v jiné oblasti než jen úprav alejí. Existují zde možnosti orání, plužení, 

rozvozu paliv atd.  

Cena  

Cena hraje v marketingovém mixu významnou úlohu a pro klienta je důležitým zdrojem 

informací. Vnitřním faktorem, který ovlivňuje cenu z firemního pohledu, jsou marketingové 

cíle firmy či náklady. Vnějším faktorem je povaha trhu, konkurence a legislativní prostředí. 

Důležité je si také uvědomit, že cena by měla být rozlišná dle rozdělení cílových skupin 

(občané, municipality a odběratele) a dále dle krátkodobého či dlouhodobého hlediska (Kotler 

a kol., 2007). 

Z krátkodobé hledisko je založeno na současných disponibilních zdrojích biomasy a 

možnostech, jak je mohou spotřebitelé využít bez větších investičních výdajů. Naopak 

dlouhodobý charakter spatřujeme v očekávaném vývoji spotřeby biomasy (předpoklad 

razantního nárůstu spotřeby cíleně pěstované biomasy). V dlouhodobém horizontu musíme 

vycházet z faktu, že obě strany trhu se budou chovat dle investičního rozhodnutí (Ministerstvo 

zemědělství, 2012).  

Strana nabídky (pohled společnosti Multiflora s.r.o.) nám říká, že výrobce bude investovat do 

projektu na produkci biomasy pro energetické účely pouze tehdy, když získá takovou cenu, 
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která mu zajistí odpovídající výnos z vloženého kapitálu. Tomuto výnosu je rovna minimální 

cena produkce, jak je uvedeno v obrázku 3.16.  

Obrázek 3.12: Cena biomasy jako výsledek rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 

              

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, [online], 2012; vlastní zpracování 

Spotřebitel (strana poptávky) bude akceptovat pouze takovou cenu, která je 

konkurenceschopná vůči jiným substitutům. Na základě toho bude spotřebitel investovat do 

biomasy, pokud mu zajistí odpovídající výnos vloženého kapitálu, čemuž odpovídá 

maximální cena.  

V našem případě bude cena určena dle jednotlivých zákaznických segmentů a podle nákladů 

v jednotlivých variantách podnikatelského záměru. Samozřejmě, že při určování cen bude 

brán ohled i na cenovou hladinu u konkurence a sezónní období. 

Propagace 

V rámci propagace společnost spoléhá na současnou webovou prezentaci, která ji přináší 

zakázky po celé České republice. V červnu 2014 bude již k dispozici také e-shop 

s podobnými optimalizačními vlastnostmi, jež podpoří webovou prezentaci. Dále se 

společnost účastní různých článků v časopisech. 
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Distribuce 

Distribuce prvotních surovin získaných ze stromořadí je zajištěna v rámci projektu traktorem 

a nákladním automobilem s čelem. Zajištění další distribuce hotových výrobků bude v rámci 

současného vozového parku, do kterého patří 4 dodávkové vozy. Distribuce bude probíhat 

v rámci sídla společnosti ve Štěpánkovicích, v pobočce ve Středním kraji (přímý prodej) a 

distribucí až k zákazníkovi po celé ČR. 
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4 Stanovení optimální varianty podnikatelského záměru 

dle kritérií ekonomické efektivnosti 

4.1 Základní ekonomické ukazatele za žadatele 

Jelikož obchodní společnost Multiflora s.r.o. vznikla přejmenováním v lednu 2014, byla 

předcházející činnost podnikatele Rostislava Plocha vedena pod živností volnou. Ze zákona o 

účetnictví (Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., 1991) vyplývá, že účetnictví musí být vedeno u 

společností zapsaných v obchodním rejstříku. Z tohoto důvodu, vedl podnikatel do roku 2013 

daňovou evidenci, kde uplatňoval výdaje ve výši 80 %. Z výše uvedeného vyplývá, že 

v tabulce 4.1 je spotřeba materiálu, energie a služeb vypočtena jako hodnota 80 % 

z celkových tržeb. V tabulce by mělo být zobrazen dle osnovy podnikatelského záměru 

(OPPI) i export, provozní hospodářský výsledek a přidaná hodnota. Tyto údaje nejsou 

popsány, jelikož v daňové evidenci vedené do 12/2013 nemusí být uváděny.  

Tabulka 4.1: Vývoj základních ekonomických ukazatelů společnosti Multiflora s.r.o. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ukazatel Jednotka n-3 n-2 n-1 n/p p P 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* Kč 461 813 1 232 1 931 2 840 2 859 

Přepočtený počet pracovníků počet osob 0 0 0,5 3,5 3,5 4,5 

Provozní hospodářský výsledek tis. Kč N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Spotřeba materiálu, energie a služeb** Kč 369 650 986 1 448 2 073 2 029 

Poznámka: n = rok realizace projektu 

       p – provozní fáze projektu 

       *včetně tržeb za prodej zboží 

      ** včetně nákladů vynaložených na prodané zboží 

      N/A – údaj není dostupný z důvodu vedení daňové evidence 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, účetnictví a interní výpočty, 2012 - 2014; vlastní zpracování 

 

4.2 Náklady a výnosy spojené s projektem  

V rámci finanční analýzy nákladů a výnosů spojených s realizací projektu jsou v 

podnikatelském záměru uvedeny souhrnné výsledky vypočtené prostřednictvím tzv. finanční 

kalkulačky. Jedná se o nástroj předběžného hodnocení finančního plánku projektu 
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představujícího oficiální nástroj pro předběžné finanční hodnocení projektu. Údaje uvedené v 

predikci nákladů a výnosů projektu budou plně korespondovat s informacemi uvedenými ve 

Formuláři pro hodnocení finanční realizovatelnosti projektu, jenž tvoří přílohu projektové 

žádosti. Při vyplňování žádosti v aplikaci eAccount, bude samostatně vložen do seznamu 

dokumentů (CzechInvest, 2014).  

4.2.1 Varianta A – výroba dřevní štěpky  

Provozní tržby musíme rozdělit na tržby z prodeje dřevní listnaté štěpky jako hotového 

produktu a dále na tržby za poskytované služby, tj. za prořez stromů.  

Cena prořezů stromů byla také stanovena na základě konkurence v okresu Opava. Hodinová 

sazba za pořez se u konkurence pohybuje od 180 až 285 Kč/hodinu práce dle použité 

technologie. Při kácení stromů bude účtováno min 60 Kč/výšku stromu (minimální sazba za 

provedenou práci však bude ve výši 1000 Kč). Kácení více ovocných stromů najednou (např. 

alej, ovocný sad, les) od 600 Kč/strom, pokud se jedná o vzrostlý strom, cena se bude 

pohybovat od 1.500 Kč/strom. Ve vybrané vzorové aleji mezi Štěpánkovicemi a Kravařemi 

ke kácení stromů nedojde, jelikož je alej pravidelně obhospodařována a udržována.  V tabulce 

4.2 můžeme sledovat stanovení cen při prořezech stromů. Pořez jednoho stromu při práci 2 

zaměstnanců se zvládne v průměru za 1 hodinu. 

Tabulka 4.2: Stanovení cen při prořezech stromů 

 Prořez 

Cena jízdy 

nákladního 

vozidla 

Km 

Cena nákladky a 

výkladky u 

nákladního vozidla 

s rukou 

Cena ruční 

nákladky a 

výkladky 

Cena 

nakládače 

(smykem 

řízený) 

 

CENA* 
250 

Kč/h 
30 Kč 70 Kč/15 min 45 Kč/15 min 120 Kč/15 min  

Poznámky: Ceny uvedeny s DPH 

Zdroj: Vlastní kalkulace, 2014; vlastní zpracování  

Pokud bychom výše uvedené ceny aplikovali do vybrané aleje, zjistíme tržby za jednotlivé 

položky, čímž se dostaneme k celkové tržbě za prořezání stromů mezi Štěpánkovicemi a 

Kravařemi. Tabulka 4.3 charakterizuje jednotlivé tržby. Tržba za dovoz štěpek z aleje do 

místa určení (sídlo společnosti Multiflora s.r.o.) je závislá na množství vytěženého dřeva. 

Průměrná výtěžnost z jednoho ovocného stromu byla po odborné konzultaci s Opavskou lesní 

a.s. (2014) stanovena v průměru na 0,2 m
3
. Vozidlo musí vyjet 8 x pro jednotlivé nákladky 

(0,2 m
3
*225 stromů=45 m

3
 větví, objem kontejneru je 6 m

3
). Při nákladce a výkladce musí 
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vždy asistovat jeden člověk. Začátek aleje je od místa určení vzdálen 200 m, při 1.500 m aleje 

bude celkem najeto 17,6 km (vozidlo skončí v místě určení, tj. sídlo společnosti). Co se týče 

nákladky a výkladky, tak po telefonické konzultaci se řidičem nákladního vozidla ve stavební 

firmě X (2014) byl předpokládaný čas nákladky stanoven na 2 hodiny a vykládky v průměru 

1 hodinu. Po odborné konzultaci s žadatelem projektu bylo stanoveno, že nákladní automobil 

nebude předmětem žádosti a společnost Multiflora s.r.o. si jej bude pronajímat či v dalších 

letech koupí ojetý nákladní automobil. Činnost nákladního vozidla po konečné konzultaci 

s žadatelem bude v této variantě zastupovat Traktor Zetor. Celkové tržby za poskytnuté 

služby zákazníkovi jsou ve výši 58.158 Kč.  

Tabulka 4.3: Tržby za prořezání stromů ve vybrané aleji 

Položka POŘEZ 

225 Stromů 

DOVOZ 

17,6 km 

N/V  nákladní 

vozidlo 

N/V ruční CELKEM 

TRŽBA 56.250 Kč 528 Kč 840 Kč 540 Kč 58.158 Kč 

Poznámky: Ceny uvedeny s DPH 

Zdroj: Vlastní kalkulace, 2014; vlastní zpracování 

Provozní tržby z prodeje štěpky listnaté byly stanoveny podle konkurence v České 

republice (Ploch, 2014d). V průměru se ceny v roce 2013 pohybovaly mezi 2 – 3 Kč/kg 

(přepočet z prostorového metru sypaného, 462 – 560 Kč/PMS). Stanovení prodejní ceny dle 

MJ vidíme v tabulce 4.4.  

Tabulka 4.4: Stanovení prodejní ceny dřevní štěpky dle měrné jednotky 

MH Kg t PMS (PMS=210Kg) 

Dřevní štěpka 2,5 Kč 2500 Kč 525 Kč 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014d; vlastní zpracování 

Přičemž musíme vycházet z výhřevnosti štěpky, která je závislá na obsahu vody, vývoj vlivu 

obsahu vody na výhřevnost a měrnou hmotnost můžeme sledovat v níže uvedené tabulce 4.5. 

Logicky s rostoucí výhřevností (10,10 – 16,40 MJ/kj) roste i prodejní cena listnaté štěpky. 

V tomto podnikatelském záměru je počítáno s nižší výhřevností, z důvodu, že se jedná o 

listnaté ovocné stromy. 
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Tabulka 4.5: Výhřevnost dřevní štěpky 

Druh Paliva Obsah vody Výhřevnost   Měrná hmotnost v kg/PMS 

Dřevní štěpka 10 16,40   170,00 

Dřevní štěpka 20 14,28   190,00 

Dřevní štěpka 30 12,18   210,00 

Dřevní štěpka 40 10,10   225,00 

Zdroj: TZB, [online], 2014; vlastní zpracování 

Dalším údajem pro stanovení tržeb je množství vytěženého dřeva z 1 listnatého stromu při 

určitém typu řezu. Mezi druhy řezu patří výchovný, udržovací, zdravotní a bezpečnostní řez. 

Výchovný řez provádíme již od školy po dobu 2-5 let. Cílem je upravit strom do jeho 

přirozeného tvaru. Udržovací řez – navazuje na výchovný řez, má udržovat strom v dobré 

vitalitě a tvaru, který odpovídá přirozenému rozměru stromu (Habitu) dané dřeviny. 

Zdravotní řez má funkci preventivního zásahu a bezpečnostní řez redukuje korunu pro 

snížení rizik spojených se silnými větry. Ve všech variantách budeme brát v úvahu výše 

uvedené řezy. Dále můžeme řezy třídit podle ročního období na před-jarní, letní, podzimní a 

zimní. Předjarní je vhodný pro výchovný řez mladých stromů, provádí se po skončení 

tuhých mrazů, v tomto období se nedoporučuje prořezávat – břízy, javory, jilm a ořešáky. 

Jarní řez je nevhodný pro prořezávání většího rozsahu, přesto že toto období je nejpříznivější 

z hlediska hojení řezných ran. Tyto řezy jsou ideální peckoviny (broskve, meruňky, třešně, 

slivovně, višně se řez provádí až v době jeho kvetení). Pro ořešáky je prořez vhodný až tehdy, 

když letorosty dosahují délky 50 mm. Letní řezání používáme pro odstraňování suchých 

větví a řez nemocných větví či oslabených, které v zimním období nelze spolehlivě určit. 

Hojení ran se od měsíce června zpomaluje a od srpna výrazně klesá (červen – srpen: 

neprořezávat jilm a dub, vhodné prořezávat břízy, javory, jilm, jírovce a ořešáku). Zimní řez 

neprovádíme při mrazech pod -6°C. Neřežeme dřeviny, které namrzají. Řezy v zimním 

období se dobře hojí, jelikož je zde výrazně nižší možnost infekce a napadení hmyzem V této 

době provádíme prořezy redukující rozměry a jiné výrazné řezy (Dřevorubec, 2014). V 

podnikatelském záměru budeme brát v úvahu všechny období, jelikož z reálného hlediska 

jsou možné aplikovat jednotlivé řezy dle různých druhů alejí, i když naše modelová alej by se 

s největší pravděpodobností prořezávala pouze na jaro a na podzim.  
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Z důvodu, že u listnatých ovocných stromů nebyla výtěžnost nikdy změřena, protože se na 

těžbu používají nejčastěji jehličnaté dřeviny, byly hodnoty konzultovány s odborníkem 

z Opavské lesní a.s. a studentem Karlovy Univerzity (Přírodovědecká fakulta). V závislosti na 

jednotlivých výše zmíněných řezech byly zjištěny údaje, jež jsou uvedeny v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6: Průměrná výtěžnost větví a kmenu z jednoho ovocného stromu 

Část stromu Výtěžnost v m
3
/PMS Výtěžnost aleje 

225 stromů 

Větve do průměru 8 cm 0,2 m
3
/0,371 PMS 51 m

3
/83,475 PMS 

Větve nad průměr 8 cm 0,27 m
3
/0,5 PMS 60 m

3
/112,5 PMS 

Kmen 0,15 m
3 

33,75 m
3
 

Zdroj: OPAVSKÁ LESNÍ a.s., 2014; vlastní zpracování 

V tabulce 4.7. Můžeme sledovat vývoj cen částí vytěženého stromu a modelové aleje.  

Tabulka 4.7: Tržby z vytěžených částí stromů a aleje 

Část stromu TRŽBA/strom TRŽBA/alej 

Dřevní štěpka listnatá 195 Kč 43.875 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 

V modelové aleji je vysázeno 225 stromů. Jak bylo zmíněno výše, prořez jednoho stromu při 

asistenci 2 osob bude zvládnut za 1 hodinu. V našem případě by tuto alej zvládl žadatel 

pořezat za 225 h, což je při 8 hodinové pracovní době celkem 28,125 dnů. Počet dnů je 

logicky závislý na množství pracujících osob, s více zaměstnanci zvládne prořezat více 

stromů za hodinu, nicméně žadatel je omezen technologií (množství pil atd.), tím pádem tuto 

variantu nemůže v současnosti zvolit. Při výnosnosti této varianty si však může společnost 

v budoucnu dovolit nákup nových technologií pro efektivnější využití času, či při zvolení 

nejefektivnější varianty zjistit, kolik osob je pro nejrychlejší zvládnutí modelové aleje 

potřeba.  

Pokud bychom brali v úvahu 3 měsíce prořezů alejí, budou se tržby pohybovat okolo 306.099 

Kč. V této modelové situaci, kterou můžeme sledovat v tabulce 4.8, však nebereme vývoj 

poptávky po poskytovaných službách a poptávaných štěpkách. Můžeme konstatovat, že se 
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jedná o maximální tržby při stanovených počátečních hodnotách, které může modelová alej 

vyprodukovat. O níže uvedených maximálních tržbách můžeme uvažovat až nejdříve v 3. 

roce realizace projektu, kdy jsou odstraněny provozní nedostatky a společnost umí 

nejefektivněji reagovat na případné situace.  

Tabulka 4.8: Vývoj tržeb modelové aleje při prořezech za 3 a 11 měsíců  

 Tržby za 

prořez aleje 

Tržby z prodaných 

štěpek 

TRŽBY 

CELKEM 

1 alej 58.158 Kč 43.875 Kč 102.033 Kč 

Potencionální tržby (3 měsíce) 

rok 2015 

174.474 Kč 131.625 Kč 306.099 Kč 

Potencionální tržby za rok (11 

měsíců) rok 2016* 

639.738 Kč 482.625 Kč 1.122.363 Kč 

Poznámka: V úvahu jsou brány svátky a dovolená zaměstnanců 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

V příloze 13 můžeme vidět finanční kalkulačku s jednotlivými údaji.  

Co se týče spotřebních nákladů, musíme brát v úvahu vybavení zaměstnanců, bezpečnostní 

pomůcky, doplňkový materiál, výzbroj a naftu/benzín.  

Tabulka 4.9: Spotřeba materiálu na výrobu štěpek a při poskytování služeb v (Kč) 

 2015 2015 2016 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (Kč) 1 x alej 3 x aleje 11 x alej 

Oblečení 10500 10500 10500 

Bezpečnostní vybavení zaměstnanců 10000 10000 10000 

Materiál na obsluhu (sekery, nůžky) 5000 5000 5000 

PHM - nákladní vozidlo 504,00 1512,00 5544,00 

PHM - Trakor Zetor 5323,50 15970,50 58558,50 

PHM - pily (2 ks) 17982,50 53947,50 197807,50 

CELKEM 49310,00 96930,00 287410,00 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 
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V tabulce 4.9 je uvedena spotřeba materiálu, především nafty/benzínu na modelovou alej, 

přičemž ostatní položky budou účtovány 1 x ročně z důvodu, že se jedná o spotřební materiál, 

jež je nutný obnovovat jednou za rok.Mezi bezpečnostní vybavení jsou zařazeny helmy, 

bezpečnostní boty, rukavice, bezpečností kalhoty. Jako pomocný materiál budeme potřebovat 

různé nůžky, háky, lana, úchyty, kleště atd. Pohonné hmoty jsou rozděleny dle spotřeby 

z důvodu, že s některými technologiemi budeme počítat i v jiných variantách.  

U nákladního vozidla byly brány v úvahu množství odjetých km/alej (17,5 km) s nákladkami 

a výkladkami, průměrná spotřeba nákladního vozidla je 0,2 l/km. Průměrná spotřeba pily je 

4,46 l /kWh, v této variantě jsou použity dvě pily po 2 hodinách/den. Štěpkovač má stejnou 

spotřebu jako pila, denní pracovní režim by měl trvat 4 hodiny a je připočítán ke spotřebě 

k traktoru. V rámci OPPIK může být na traktor udělena dotace, pokud se nejedná o vozidlo, 

tzn., nemůže jezdit po pozemních komunikacích. Pokud budeme brát v úvahu dojezd 

zaměstnanců z místa podnikání k aleji, může být využít traktor, ten však nesmí jezdit po 

pozemních komunikacích, pouze po loukách, polích, jednalo by se jinak totiž o vozidlo, na 

které se nevztahuje dotace v rámci OPPIK. 

V modelovém případě by šel traktor využít, nicméně v reálném prostředí to není až tak 

možné. Proto budeme do ostatních nákladů počítat i spotřebu PHM dopravního prostředku 

pro zaměstnance.  

Tabulka 4.10: Kalkulace nákladů na dopravu zaměstnanců z místa podnikání k aleji a 

zpět 

Položka CELKEM Celkem Celkem 

 1 ALEJ 3 ALEJE 11 ALEJÍ 

Najetké km 43,68 131,04 1441,44 

 Spotřeba Fabia  

l/km 0,08 0,08 0,08 

Spotřeba v l 3,4944 10,483 115,315 

Náklady na PHM (Kč) 125,798 377,395 4151,347 

Náklady-jízda na oběd (Kč) 806 2419 8.866 

CELKEM (Kč) 932 2795 10.252 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 
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Jedná se o škodu Fabii Combi 1,2 HTP s průměrnou spotřebou 8 l. Kalkulace nákladů je 

uvedena v tabulce 4.10. 

Při průměrném ořezu 8 stromů/den se budou zaměstnanci postupovat o m 40/den (1500 m 

dlouhá alej/112,5 stromů na jedné straně aleje = 13,3 m/strom, což při zohlednění druhé 

strany aleje – 40 m/den). Abychom mohli vypočítat množství najetých km na 1 alej, musíme 

si vytvořit vzorec (400 m je tam i zpět od místa podnikání do začátku aleje, 40 m postoupí 

zaměstnanci za/den). Množství najetých km se bude rovnat vzorci = 400 + (80 * n), přičemž n 

je každý den při těžbě jedné aleje, tzn. celkem 28 dnů. Propočet je k vidění v tabulce 4.10, 

dále je v tabulce uvedeny náklady při přejezdech na oběd, kdy bylo bráno v průměru najetí 10 

km/den. 

Mezi Ostatní služby, které v průběhu projektu vzniknou, patří například pronájem 

nákladního vozidla. V průměru se ceny za pronájem pohybují okolo 500 - 655 Kč/h s DPH. 

Z horní hranice budeme při této kalkulace vycházet. Berme v úvahu, že štěpky se mohou 

odvézt i pomocí traktoru, ten nicméně nemůže jezdit po silniční komunikaci, z tohoto důvodu 

si bude muset žadatel pronajmout nákladní vozidlo (až se mu investice vrátí, bude si moci 

koupit vlastní vozidlo). Vozidlo bude sloužit k rozvozu štěpek v blízkém okolí, pokud by 

žadatel chtěl rozvážet po celé ČR vlastním vozidlem, bude nucen z hlediska nákladů si 

zaúčtovat dopravu v takové výši, aby cena pokryla náklady na PHM a amortizaci. Pokud by 

žadatel potřeboval pronajmout nákladní vozidlo i s řidičem na 3 hodiny za den, tzn. 

655*3*28=55.020 Kč/alej. V případě 3. alejí vyjdou náklady na pronájem ve výši 165.060 Kč 

a v případě 11 modelových alejí na 605.220 Kč. Před zadáním těchto nákladů do finanční 

kalkulačky (v prvním a druhém roku realizace projektu) byla hodnota IRR ve výši 158 %, po 

zohlednění pronájmu nákladního vozidla klesla výnosnost projektu o 100 % na 57,03 %, 

ostatní ukazatele i při změně zůstaly zachovány. Z výše uvedeného vyplývá, že by bylo velmi 

ekonomicky neefektivní, kdyby si pronajímal nákladní vozidlo i s řidičem. Na trhu existuje 

ještě možnost pronajmutí nákladního vozidla na týden při průměrné ceně 10.000 Kč/týden 

přičemž si žadatel přál propočítat variantu týden na jednu alej. Při přepočtu na 3 aleje vydá 

žadatel pouze 30.000 Kč a 110.000 Kč v druhém roce realizace, IRR se rovná 128 %, v situaci 

při žádném pronájmu bylo IRR ve výši 158 %. Jelikož při pronájmu poklesne výrazně 

hospodářský provozní výsledek, doporučujeme žadateli ve třetím až čtvrtém koupi staršího 

ojetého nákladního vozidla v průběhu roku. Žadatel se rozhodl pro nákup ve třetím roce 
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realizace projektu, investice a odpisy uvedené v tabulce 4.11 jsou zobrazeny ve finanční 

kalkulačce této varianty, v příloze 13. 

Tabulka 4.11: Odpisy u ojetého nákladního automobilu zakoupeného v 3. roce realizace 

ODPISY OJETÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
 

Pořizovací cena 400.000,00 Koeficient 

O1 44.000,00 11,00 

O2 89.000,00 22,25 

O3 89.000,00 22,25 

O4 89.000,00 22,25 

O5 89.000,00 22,25 

Odepsaná částka 400.000,00 
 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 

K ostatním službám je nutno připočítat měsíční pronájem prostorů a pole pro podnikání 

žadatele. Jedná se o 28 aru krát 360 Kč/ar/měsíc (pronájem dle bonity) = 10.000 Kč/měsíc. Za 

4 měsíce se jedná o 40.000 Kč a za rok o 120.000 Kč. Tento pronájem snížil výnosnost 

projektu ze 128 % na 83,06 %. 

Mzdová politika v této variantě vychází z tržeb. Žadatel chtěl původně stanovit 100 Kč/h pro 

jednoho zaměstnance. Jelikož zaměstnavatel na plný pracovní úvazek odvádí za zaměstnance 

34 % na sociálním a zdravotním zabezpečení, byla tato hodinová sazba snížena na 80 Kč/h. I 

přes to byl výsledek hospodaření po propočtech záporný. Díky vysokým odvodům na sociální 

politiku musel žadatel zvolit úroveň mzdy na minimální, ve výši 60 Kč/h s možností odměn 

dle výše tržeb na zakázkách. Po odborné konzultaci s externí účetní společnosti, jsme zjistili, 

že zaměstnavatel může po zaměstnání osoby z úřadu práce čerpat dotace ve výši 13.000 

Kč/měsíc/zaměstnance po dobu půl roku. Této možnosti se rozhodl žadatel využít a 

zakomponovat ji do projektu. Pokud bychom vypláceli zaměstnancům superhrubou mzdu ve 

výši 13.600, od ní odečetli 13.000 Kč (dotaci), celkové náklady na jednoho zaměstnance 

během půl roku budou pouze ve výši 600 Kč. Nicméně i tato cesta při zaměstnání 4 

pracovníků nezajistila kladný hospodářský výsledek, z tohoto hlediska může žadatel 

zaměstnat na plný pracovní úvazek pouze 2 zaměstnance a sám žadatel jim musí při 
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pracovním výkonu pomáhat.  V tabulce 4.12 vidíme stanovení mzdových nákladů. Do 

budoucna by podnikatelský subjekt chtěl zaměstnat i ženu na pozici účetní. 

4.12: Výše mzdových nákladů před zavedením dotace na zaměstnance a po zavedení 

dotace na zaměstnance dle varianty A (v Kč) 

ROK 2015 2015 2016 2015 2015 2016 

60 Kč/h Měsíc 4 měsíce rok 

1. měsíc po 

odečtení 

dotace 

4. měsíc 

po 

odečtení 

5. měsíc 

po 

odečtení 

dotace 

1 pracovník 13600 54400 163200 600 2400 600 

2 pracovníci 27200 108800 326400 1200 4800 1200 

2 pracovníci 

celkem/rok 
N/A N/A N/A N/A N/A 325200 

Poznámky: modré čísla použity v příloze 12 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

V tabulce 4.13 můžeme sledovat vývoj hodnot odpisů u technologie A -  výroba dřevních 

štěpek z listnatého stromu.  

Tabulka 4.13: Hodnota odpisů strojů pořízených pomocí dotace ve variantě A 

podnikatelského záměru (Kč) 

PC 496289,00 koeficient 

Odpis 1. Rok 54591,79 11,00 

Odpis 2. Rok 110424,30 22,25 

Odpis 3. Rok 110424,30 22,25 

Odpis 4. Rok 110424,30 22,25 

Odpis 5. Rok 110424,30 22,25 

Odepsaná částka 496289,00 

 
Poznámky: Pořizovací cena 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 
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Stroje byly zařazeny do 2 odpisové skupiny, kde dle zákona o dani z příjmu (Zákon č. 586 ze 

dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů, 2014) dochází k odpisování v délce 5 let. Po 

dohodě s externí účetní společnosti Multiflora s.r.o. (2014) bylo jako nejefektivnější řešení 

zvoleno rovnoměrné odepisování. Níže uvedené hodnoty jsou směrodatné při vyhodnocení 

kriteriálních ukazatelů pomocí nástroje pro předběžné hodnocení realizovatelnosti agentury 

CzechInvest. 

Při analýze trhu v rámci poskytnutí úvěru vyšla pro žadatele nejlépe Komerční banka 

(EuroInovace) a Česká spořitelna (INOSTAR) se svými speciálními úvěry určené 

k profinancování projektů v rámci strukturálních fondů EU. V rámci kalkulace v příloze 13 

byl brán v úvahu úrok ve výši 4 % p.a. 

Ve formě zásob bude ročně držen olej, pohonné hmoty a záložní nářadí.  

Celkové uznatelné náklady na variantu A jsou ve výši 496.289 Kč a neuznatelné v hodnotě 

67.321 Kč. Žadatel má nárok na proplacení 45 % z uznatelných nákladů, tj. celkem 223.330 

Kč, zbylých 272.959 Kč bude z 200.000 Kč hradit z vlastních zdrojů, na 72.959 Kč si vezme 

z výše uvedených institucí úvěr.  

4.2.2 Varianta B – výroba pelet 

K výrobě tmavých pelet
23

 v této variantě bude využit jako prvotní zdroj surovin – piliny. 

Piliny získáme z štěpek zpracovaných ve variantě A. Veškeré náklady týkající se výroby 

štěpek budou tedy zachovány a k nim připočteny náklady z nově vzniklé technologie týkající 

se varianty B.  

V prvém případě je nutné vytvořit kalkulace k tržbám z prodeje pelet. Tržby z pořezu 

stromů jsou dle tabulky 4.3 v hodnotě 58.158 Kč. Prodejní ceny pelet se v České republice 

pohybují v průměru od 4,7 Kč/kg do 6,4 Kč s DPH. Prodejní ceny v okolí místa prodeje 

společnosti se drží v průměru okolo 5,75 Kč/kg, z čehož bude vycházet i žadatel. 

Spotřebitelské ceny palivového dřeva a dřevěných briket jsou v posledních čtyřech letech 

poměrně ustálené, kolísají pouze v závislosti na tom, zda je či není topná sezóna. U pelet a 

štěpek cenová hladina stále roste do roku 2013, bez ohledu na roční období. Což může 

                                                 

23
 Tmavé pelety se vyrábí z pilin smíchaných s kůrou. Bílé pelety jsou čistě lisovány z čisté dřevní hmoty 

(Verner, 2007).  



  

85 

 

znepokojit zejména ty spotřebitele, jež si pořídili kotle na peletky s podporou "Zelená 

úsporám", v rámci které se zavázali k provozování zdroje v následujících patnácti letech. 

Rostoucí cenová hladina pelet je předpokládaná i na rok 2014 (Blažíček, 2011). 

Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí (Ploch, 

2014e). Zbylé parametry jsou uvedeny v tabulce 4.14.  

4.14: Parametry dřevní pelety tmavé 

Parametr MJ 

Výhřevnost 17,5 - 19,5 MJ/kg 

Měrná hmotnost 1,0 - 1,4 t/m
3
 

Sypná hmotnost 0,6 - 0,8 t/m
3
 

Popelnatost 0,5 - 2,5 % 

Zdroj: Verner, Vladimír, 2007; vlastní zpracování 

V tabulce 4.6 je uvedena měrná těžební hmotnost větví do 8 cm z jednoho listnatého 

ovocného stromu, konkrétně se jedná o 0,2 m
3
. V této variantě stanovíme měrnou hmotnost 

pelet jako průměr, tj. 1.200 kg/m
3
. Z jednoho ovocného stromu modelové aleje vytěžíme 240 

kg pelet (0,2 m
3
 * 1.200 kg/m

3
). Pokud vytěžené kg pelety vynásobíme stanovenou prodejní 

cenou za kg, dostaneme hodnotu tržeb z jednoho stromu, jak je možné vidět v tabulce 4.15 ve 

třetím řádku.  

Tabulka 4.15: Stanovení tržeb z prodeje dřevěných pelet tmavých 

Část stromu TRŽBA/strom TRŽBA/alej 

Dřevní štěpka listnatá 195 Kč 43.875 Kč 

Dřevěné brikety (5,75 Kč/kg) 1.150 Kč 258.750 Kč 

Dřevní pelety (5,75 Kč/kg) 1.380 Kč 310.500 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

V prvních třech letech realizace projektu jsou tržby podnikatele v tomto oboru nižší než 

maximální kalkulované, tj. vypočtené hodnoty v tabulce 4.15 a 4.16. Projekt je totiž na svém 

začátku a podnikatel není schopen efektivně reagovat na potencionální rizika. Stejně jako ve 

variantě A, dochází i zde k ponížení části celkové maximální hodnoty z tržeb v prvních třech 

letech - zajištění kvalitní komparace.  
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Tabulka 4.16: Předpokládané tržby (modelová alej) z pořezu aleje a prodeje pelet 

 
Tržby za prořez 

aleje 

Tržby z prodaných 

pelet 

TRŽBY 

CELKEM 

1 alej 58.158 Kč 310.500 Kč 368.658 Kč 

Potencionální tržby za 3 měsíce/ 

rok 2015 
174.474 Kč 931.500 Kč 1.105.974 Kč 

Potencionální tržby za 11 

měsíců/rok 2016* 
639.738 Kč 3.415.500 Kč 4.055.238 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Předpokládané tržby z modelové aleje jsou uvedeny v tabulce 4.16. Jak můžeme sledovat v 

uvedené tabulce 4.15, tak největší tržby by plynuly z varianty B, tj. zpracování dřevních pelet 

tmavých. 

Při zpracování dřevních pelet jsou užívány jako prvotní zdroj surovin - piliny. Piliny lze 

získat z varianty A, kdy dojde k pomletí štěpek, stejný postup je i u následující varianty C. 

Součástí peletizační linky je i drtič štěpek na piliny. Výši jednotlivých nákladů na spotřební 

materiál je možno vidět v níže uvedené tabulce 4.17.  

Tabulka 4.17: Spotřební materiál varianty B 

 2015 2015 2016 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (Kč) 1 x alej 3 x aleje 11 x alej 

Oblečení 10500 10500 10500 

Bezpečnostní vybavení zaměstnanců 10000 10000 10000 

Materiál na obsluhu (sekery, nůžky) 5000 5000 5000 

Big bagy, pytle, kbelíky atd. 20000 20000 20000 

PHM - nákladní vozidlo 504 1512 5544 

PHM - Traktor Zetor 5323 15970 58558 

PHM - pily (2 ks) 17982 53947 197807 

CELKEM (v Kč) 69310 116930 307410 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  
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Spotřební materiál je navýšen stejně jako ve variantě C (oproti variantě A) pouze o 

dodatečné komponenty nutné k výrobě (big bagy, pytle, kbelíky a o další materiál podobného 

typu určený ke skladování pelet či přenosu materiálu).   

Další položkou nástroje předběžného hodnocení realizovatelnosti projektu je spotřeba 

energie. Spotřeba energie za provoz prodejny je započtena do celkové kalkulace energie (dle 

varianty A). Podobně jako ve variantě C, bude spotřeba energie provozovny zvýšena o 

spotřebovanou energii peletizační linky. Ke zjištění spotřeby elektřiny, je nutná kalkulace 

množství provozních hodin stroje. Jeden strom poskytne 240 kg pelet, což znamená, že 

z jedné aleje vytěžíme 54.000 kg pelet (54 t). Peletizační linka vyrobí z pilin 150 – 200 kg 

pelet/h, pokud požadujeme vyrobení 54 tun, bude linka v provozu celkem 308 h 

(54000/175
24

). Pokud by žadatel chtěl v řádném termínu stíhat 1 alej/měsíc i se zpracováním 

pelet, musel by na lince pracovat člověk 12 hodin/den. V přepočtu 308 h za odpracované dny 

linky při 12 ti hodinové pracovní směně, vychází doba provozu lisu na 25,6 dne (v potaz 

brána průměrná produkce 175 kg/h). Jestliže však podnikatel bude žádat pracovníka pouze na 

8 hodinovou směnu, na lisu bude zpracovávat jednu alej, při průměrné produkci pelet 175 

kg/h, celkem 38 dnů. V závislosti na modelové aleji, bude v této variantě vycházeno 

z jednoho měsíce, tj. pracovní doba zaměstnance na lisu bude stanovena ve výši 11 

hodin/den (28 dnů) v rámci efektivní komparace s dalšími variantami. Výkon lisu je 15 kW 

(kilowatt), žadatel odebírá elektřinu od společnosti CEZ (Skupina CEZ, 2014) za cenu 4.264 

Kč/1000 kWh (kilowatthodin), stroj pojede 308 h v měsíci, cena spotřebované energie za 

alej je ve výši 19.699,7 Kč, za tři aleje v hodnotě 59.099 Kč a za 11 alejí ve výši 216.697 

Kč (4.264 Kč krát výkon drtiče 11kW se vydělí 1000, výsledkem je cena spotřeby 11 kW ve 

výši 63,96 Kč/h, tato hodnota se vynásobí počtem provozních hodin stroje/alej ve výši 308 h). 

Ve finanční kalkulačce jsou výše uvedené náklady na energie v prvních třech letech poníženy, 

jelikož nepředpokládáme 100 % využití veškerých technologií.  

Náklady na opravu a údržbu jsou navýšeny v průměru o 5 tisíc/měsíc z důvodu pořízení 

nového stroje. Náklady jsou exponenciální funkcí, protože se zvyšující se dobou životnosti 

porostou i náklady na údržbu a opravy. 

                                                 

24
 V potaz je brán průměr vyprodukovaných pelet. 
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Náklady na služby zůstanou zachovány ve stejné výši jako při variantě A, jelikož 

technologie na zpracování pelet a vytěžení aleje (prořez stromů) zůstává nezměněna.  

Ve variantě A bylo předpokládáno využití dvou pracovních sil na plný úvazek a pomoc 

žadatele projektu při nákladce a výkladce. Žadatel by byl vyplácen ročně z výsledku 

hospodaření. Tato varianta B je však o jeden stroj navýšena, je tedy nutná buď nová pracovní 

síla, nebo bude zaměstnán na plný pracovní úvazek žadateli. Po konzultaci s žadatelem a jeho 

externí účetní byla zvolena varianta druhá, tzn. majitel společnosti Multiflora s.r.o. by se 

nechal zaměstnat na obsluhu peletizačního lisu při 11 hodinové pracovní směně (Ploch, 

2014e). Hodinová sazba bude stanovena na 100 Kč/h * 220 h/měsíc = 24.200 Kč, tuto částku 

je nutno vynásobit 34 % (náklady na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 

za zaměstnance ve výši 8.228 Kč), čímž dostaneme celkové mzdové náklady společnosti na 

nového zaměstnance za měsíc v hodnotě 32.428 Kč (129.712 Kč/4 měsíce, 389.136 

Kč/12měsíců). 

Pojištění majetku, silniční daň atd. bude navýšena o 1000 Kč/rok oproti variantě A. 

Tabulka 4.18: Hodnota odpisů peletovacího lisu varianty B 

ROK ČÁSTKA 

 

Pořizovací cena 49917,00 koeficient 

O1 5490,87 11,00 

O2 11106,53 22,25 

O3 11106,53 22,25 

O4 11106,53 22,25 

O5 11106,53 22,25 

Odepsaná částka 49917,00 
 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování 

Technologie varianty B se nachází v 2. odpisové skupině, doba odpisování je stejně jako u 

předcházející výroby štěpek, 5 let. O výše uvedené částky jsou navýšeny hodnoty odpisů 

v příloze 14 (finanční kalkulačka této varianty). 

Mezi ostatní náklady, které nejsou zachyceny ve výše uvedených položkách, řadíme 

mimořádné náklady, které mohou vzniknout při realizaci projektu (výpadek proudu – náklady 
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na pohonné hmoty). Ve finanční kalkulačce uvedené v příloze 14, je tato položka navýšena o 

5.000 Kč/rok ve srovnání s variantou A. 

Žadatel si vybral peletizační lis v hodnotě 49.917 Kč bez DPH, 45 % mu bude proplaceno 

z ERDF ve výši 22.462,65 Kč, na zbylou část 27.454,35 si bude muset vzít úvěr, jelikož volné 

peněžní prostředky jsou vloženy do realizace varianty A. Jistina byla v průměru rozpočtena 

do jednotlivých let v průměrné výši 4.575,725 Kč/rok, úrok by měl v průměru činit 500 

Kč/rok při úrokové sazbě 4 %. Výše uvedené hodnoty jsou k nalezení ve finanční kalkulačce 

v položce „nákladové úroky“ a „přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování 

projektu“. V rámci správné kalkulace byla investice A (způsobilé, nezpůsobilé výdaje) 

započtena do finanční kalkulačky. Celková investice varianty B - zpracování pelet je 

v hodnotě 564 tis. Kč s DPH, 496 tis. bez DPH a míra dotace by činila 223 tis. Kč.  

Mezi provozní zásoby této varianty můžeme zařadit pytle, big bagy, náhradní součástky na 

stroje atd. v celkové paušální výši 1000 Kč/měsíc. 

Pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům byly v této variantě ponechány ve 

stejné výši jako při výrobě dřevních štěpek z důvodu efektivnější komparace všech variant.  

 

4.2.3 Varianta C – výroba briket 

Při vypracování této varianty je vycházeno z předcházející varianty A. To znamená, že 

v úvahu budou brány vybrané náklady z varianty A a taktéž nové náklady na variantu C.  

 Tržby z pořezu stromů v modelové aleji byly dle tabulky 4.3 ve výši 58.158 Kč. Prodejní 

cena briket bude stanovena s ohledem na konkurenci. Cena se u dřevních briket v průměru 

v současné době pohybuje v České republice od 4,5 Kč/kg do 7 Kč/kg s DPH. V této variantě 

bude vycházeno z konkurenčních cen prodejen v okolí sídla společnosti Multiflora s.r.o., 

konkrétně z 5,75 Kč/kg briket s DPH. Obecně se ceny briket mohou významně lišit během 

roku - v létě bývají zpravidla nejnižší, v zimní sezónu díky rostoucí poptávce rostou ceny až o 

40 %. V modelové aleji je cena briket konstantní z důvodu neznalosti vývoje chování 

blízkého konkurenčního prostředí.  

Výhřevnost je závislá na kvalitě a složení. Čistá dřevní briketa bez příměsí kůry bývá 

nejsvětlejší, čím je barva tmavší, tím se zvyšují příměsí, nejčastěji se jedná o kůru. U briket 

vyrobených z rostlinné biomasy toto vizuální pravidlo nicméně neplatí (Ploch, 2014e). 
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Než můžeme stanovit tržby za prodej briket, musíme nejdříve zjistit množství vyrobených 

briket z jednoho stromu. V tabulce 4.6 je uvedeno, že z jednoho listnatého ovocného stromu 

vytěžíme 0,2 m
3
 větví. Z toho vyplývá, že množství briket z jednoho stromu krát váha 

briket/objem se rovná váze briket vytěžených ze stromu. (0,2 m
3
 * 1000

25
 kg/m

3
 = 200 

kg/strom). Základní měrné údaje dřevěných briket jsou uvedeny v tabulce 4.19. 

Tabulka 4.19: Základní parametry dřevních briket 

Parametr MJ 

Výhřevnost briket 12 – 18 MJ/kg 

Váha/objem Do 1200 kg/m
3
 

Vlhkost Do 10 % 

Zdroj: Zdroj: STUPAVSKÝ, Jiří a Tomáš HOLÝ, [online], 2014; vlastní zpracování 

Tržbu z jednoho stromu zjistíme na základě vynásobení stanovené prodejní ceny s váhou 

briket získaných z jednoho stromu, jak je vidět v druhém řádku tabulky 4.20.  

Tabulka 4.20: Stanovení tržeb z prodeje dřevěných briket 

Část stromu TRŽBA/strom TRŽBA/alej 

Dřevní štěpka listnatá 195 Kč 43.875 Kč 

Dřevěné brikety (5,75 Kč/kg) 1.150 Kč 258.750 Kč 

Dřevní pelety (5,75 Kč/kg) 1.380 Kč 310.500 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Ve finanční kalkulačce uvedené v příloze 15 jsou v prvních třech letech realizace projektu 

uvedeny tržby nižší než předpokládané z důvodu, že projekt je ve svých počátcích a 

podnikatel nemůže být schopen předvídat veškeré problémy. Stejně jako ve variantě A, 

dochází i zde o ponížení stejné částky tržeb v prvních třech letech - zajištění kvalitní 

komparace. Předpokládané tržby z modelové aleje jsou uvedeny v tabulce 4.21. Varianta 

zpracování briket vychází z technologie varianty A, tzn. ze štěpek, které jsme vytěžili 

v modelové aleji, z nich bude nutné vyrobit piliny, jako prvotní zdroj do briketovacího lisu. 

Nabízené briketovací lisy vybrané společnosti však neobsahují drtič štěpek, který je součástí 

peletizačního lisu.  

                                                 

25
 Tato váha/objem byla stanovena na základě průměru, jelikož se jedná o zdroj ve formě listnatých dřevin. 
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Tabulka 4.21: Předpokládané tržby (modelová alej) z pořezu aleje a prodeje briket 

 Tržby za prořez 

aleje 

Tržby z prodaných 

briket 

TRŽBY 

CELKEM 

1 alej 58.158 Kč 258.750 Kč 316.908 Kč 

Potencionální tržby (3 měsíce) rok 

2015 

174.474 Kč 776.250 Kč 950.724 Kč 

Potencionální tržby za rok (11 

měsíců) 2016* 

639.738 Kč 2.846.250 Kč 3.485.988 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Spotřební materiál je navýšen (oproti variantě A) pouze o big bagy, pytle, kbelíky a o další 

materiál podobného typu určený ke skladování briket či přenosu materiálu, což sledujeme 

v tabulce 4.22.   

Tabulka 4.22: Spotřební materiál k variantě C 

 

2015 2015 2016 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (Kč) 1 x alej 3 x aleje 11 x alej 

Oblečení zaměstnanců 10500 10500 10500 

Bezpečnostní vybavení zaměstnanců 10000 10000 10000 

Materiál na obsluhu (sekery, nůžky) 5000 5000 5000 

Big bagy, pytle, kbelíky atd. 20000 20000 20000 

PHM - nákladní vozidlo 504 1512 5544 

PHM - Trakor Zetor 5323 15970 58558 

PHM - pily (2 ks) 17982 53947 197807 

CELKEM (v Kč) 69310 116930 307410 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Mezi další položkou ve finanční kalkulačce patří spotřeba energie. V základní spotřebě je dle 

varianty A pouze započtena energie za provoz prodejny. Ta bude navýšena o spotřebu drtiče a 

lisu na brikety. Abychom zjistili spotřebu energie, musíme nejdříve spočítat množství hodin, 

kdy budou v provozním režimu zapnuty stroje. Z jednoho stromu vytěžíme 200 kg briket, 

tzn. z jedné aleje je to 45.000 kg, což se rovná 45 tunám. Briketovací lis vyprodukuje 200 – 
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250 kg briket za hodinu, pokud chceme vyrobit 45 tun briket, bude lis pracovat celkem 225h 

(45000/200
26

). Při přepočtu 225 h na odpracované dny při 8 hodinové pracovní směně 

vychází doba provozu lisu na 28,125 dne. Drtič má vyšší produkci na hodinu, jedná se o 800 

kg pilin/h, tzn., že vyrobí 45.000 kg pilin za 56,25 h (45000/800), což je 7 pracovních dnů. 

Výkon drtiče je 11 kW (kilowatt), žadatel odebírá elektřinu od společnosti CEZ (CEZ, 2014) 

za cenu 4.264 Kč/1000 kWh (kilowatthodin), stroj pojede 56,25 h v měsíci, cena 

spotřebované energie za alej je ve výši 2.638,35 Kč, za tři aleje v hodnotě 7.915 Kč a za 11 

alejí ve výši 29.022 Kč (4.264 Kč krát výkon drtiče se vydělí 1000 = spotřeba 11 kW stojí 

46,904 Kč/h, což se vynásobí počtem provozních hodin stroje ve výši 56,25). Spotřeba 

briketovacího lisu je vypočtena stejnou metodikou (4.264 Kč krát výkon 18,5 kW se vydělí 

1000 = 78,884 Kč/h * 225 h), měsíční provoz lisu byl vypočten na 17.748,9 Kč, při prořezu tří 

alejí žadatel zaplatí za elektřinu 53.246,7 Kč a za roční provoz briketovacího lisu 195.238 Kč. 

Maximální spotřeba energie při stanovených proměnných je při prořezu tří alejí ve výši 

61.161,-- a při vytěžení 11 alejí v hodnotě 224.260 Kč. V příloze 15 - finanční kalkulačka 

jsou výše uvedené náklady na energie v prvních třech letech poníženy z důvodu, že se jedná o 

začátek projektu, který v reálných podmínkách není schopen generovat 100 % zisk ze tří alejí. 

V reálných podmínkách je nutno počítat s provozními problémy, které ve startu projektu 

žadatel není schopen vyřešit nejefektivněji.  

Náklady na opravu a údržbu byly oproti variantě A navýšeny v průměru o 10 tisíc/měsíc 

z důvodu dvou nových strojů. Náklady jsou exponenciální funkcí, protože se zvyšující se 

dobou životnosti porostou i náklady na údržbu a opravy. 

Náklady na služby zůstanou zachovány ve stejné výši jako při variantě A, jelikož 

technologie na zpracování štěpek a vytěžení aleje (prořez stromů) zůstává nezměněn.  

Ve variantě A bylo předpokládáno využití dvou pracovních sil na plný úvazek a pomoc 

žadatele projektu při nákladce a výkladce. Žadatel by byl vyplácen ročně z výsledku 

hospodaření. Tato varianta je však o dva nové stroje navýšena, tudíž musíme počítat buď 

s novou pracovní silou, nebo se zaměstnáním žadatele ve své společnosti. Po konzultaci 

s žadatelem a jeho externí účetní byla zvolena varianta druhá, tzn. majitel společnosti 

Multiflora s.r.o. by se nechal zaměstnat na obsluhu briketovacího lisu a drtiče při 10 hodinové 

                                                 

26
 V potaz je brána nižší hranice vyprodukovaných pilin. 
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pracovní směně (obsluha briketovacího lisu + drtiče
27

), (Ploch, 2014e). Hodinová sazba bude 

stanovena na 100 Kč/h * 200 h/měsíc = 20.000 Kč, tuto částku je nutno vynásobit 34 % 

(náklady na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance), čímž 

dostaneme celkové mzdové náklady společnosti na nového zaměstnance za měsíc v hodnotě 

26.800 Kč (107.200 Kč/4 měsíce, 321.600 Kč/12měsíců). 

Pojištění majetku bylo navýšeno v průměru o 1000 Kč/rok oproti zpracování dřevních 

štěpek. Odpisy nového pořízeného majetku jsou stejně jako všechny technologie jiných 

variant, v odpisové skupině 2, tj. doba odpisování ve výši 5 let. V příloze 15, ve finanční 

kalkulačce je výše odpisů drtiče a lisu na brikety připočtena k celkovým odpisům uvedených 

ve variantě A (technologie, která je nutná i k výrobě varianty B). Hodnoty odpisů můžeme 

sledovat v tabulce 4.23. 

Tabulka 4.23: Hodnota odpisů drtiče a briketovacího lisu ve variantě C  

ROK ČÁSTKA 

 

Pořizovací cena 142392,00 koeficient 

O1 15663,12 11,00 

O2 31682,22 22,25 

O3 31682,22 22,25 

O4 31682,22 22,25 

O5 31682,22 22,25 

Odepsaná částka 142392,00 

 
Zdroj: vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

V rámci realizace projektu mohou vzniknout nečekané náklady, ty jsou zaznamenány 

v ostatních nákladech finanční kalkulačky zobrazené v příloze 15. I tyto náklady je potřebné 

brát v úvahu – v položce „ostatní náklady“ jsou hodnoty z varianty A navýšeny o 5.000/rok.  

Investice do realizace výroby dřevních štěpek má celkovou výši 142.392 Kč bez DPH. Na 

tuto částku si musí vzít žadatel úvěr. Jistinu lze vypočítat z 142.392 Kč (způsobilé výdaje 

projektu) – 64.076,4 Kč (hodnota dotace z EU), výsledkem je 78.316 Kč, což při rozpočítání 

                                                 

27
 Obsluha lisu vychází na 225 h měsíčně, obsluha drtiče na 56 h/měsíc. 
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dělá 13.052,6/rok a 1.087 Kč při měsíčním splácení. O výše uvedené údaje jsou navýšeny 

hodnoty v kolonce „splátky nově přijatých úvěru a půjček“, jelikož musíme brát v úvahu 

předcházející variantu A na kterou navazuje C varianta. Nákladové úroky jsou navýšeny o 

poměrnou část k jistině.  

V rámci správné komparace všech variant podnikatelského záměru, do finanční kalkulačky 

uvádíme celkové náklady projektu jak za variantu A, tak i C, tzn. ve výši 736 tis. Kč s DPH. 

Způsobilé výdaje nabývají hodnoty 638 tis. Kč a velikost dotace 287 tis. Kč.  

Mezi provozní zásoby této varianty řadíme pytle, big bagy, náhradní součástky na stroje atd. 

v celkové paušální výši 1000 Kč/měsíc. 

Pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům byly v této variantě ponechány ve 

stejné výši jako při výrobě dřevních štěpek z důvodu efektivnější komparace všech variant.  

4.2.4 Varianta D – výroba drobného palivového dříví  

Při prohlídce potencionálního místa realizace projektu bylo zjištěno, že modelová alej je 

pravidelně obhospodařována a prořezána. Z tohoto důvodu, zde není možné těžit palivové 

dříví nad 8 cm. Těžební dřevinou modelové aleje, jsou pouze drobné větve do 8 cm. Tato 

varianta tedy byla vyřazena ze stanovování kalkulace nákladů a výběru optimální varianty 

podnikatelského záměru.  

4.2.5 Varianta E – výroba palivového dříví z kmenů 

Jak je zmíněno v podkapitole 4.2.4, modelová alej se pravidelně udržuje, žádné kmeny stromu 

pro realizace varianty E nebyly nalezeny. Veškeré stromy jsou v dobrém stavu a nepotřebují 

pokácet. 

 

4.3 Stanovení optimální varianty podnikatelského záměru s využitím 

vybrané matematicko-statistické metody 

V rámci využití kvantitativních metod při hodnocení výsledků finanční analýzy, bude 

aplikována bodová metoda stanovení optimální varianty podnikatelského záměru. Cílem 

bodové metody, je nalezení varianty, která v případě analyzovaného ukazatele dosahuje buď 

maximální, nebo minimální hodnoty. Minimální hodnota je brána v úvahu, když je za 

progresivní označován pokles příslušného ukazatele, maximální hodnota je aplikována v 

diametrálním případě, tzn. tehdy, kdy je za progresivní považován růst hodnoty příslušného 
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ukazatele dané varianty. Bodová hodnota příslušného bodového maxima je určena rovnicí 

(4.1): 

max

ij

ij

ij

x
B

x


      (4.1) 

V dalším případě lze za kritérium považovat hodnotu minimální, v rámci výpočtu se využívá 

převrácená hodnota tohoto poměru, což lze pozorovat v níže uvedené rovnici (4.2): 

minij

ij

ij

x
B

x


      (4.2) 

Kde:       - bodová hodnota i-tého indikátoru pro j-tou variantu,  

 xij - hodnota i-tého indikátoru pro j-ou varoamti,  

        - maximální hodnota i-tého indikátoru, 

        - minimální hodnota i-tého indikátoru.  

 

Každá varianta podnikatelského záměru je v rámci bodového hodnocení oceněna určitým 

množstvím stanovených bodů odvozených od kriteriální hodnoty maxima nebo minima (např. 

100 bodů) a zbylé varianty jsou ohodnoceny body v intervalu od 0 do 100, v závislosti na výši 

promile, kterou činí hodnota jejich vlastního indikátoru z dříve stanovené kriteriální 

hodnoty
28

. Vypočtené body jsou následně sečteny za dané varianty, což pomůže ke stanovení 

dílčího pořadí jednotlivých variant.  

Tato matematicko-statistická metoda umožňuje vytvořit integrované indikátory, jež jsou 

shrnuty do jedné syntetické charakteristiky (bezrozměrného čísla). Integrované indikátory tak 

můžeme souhrnně hodnotit napříč různými měrnými jednotkami (Kutscherauer, Alois a kol., 

str. 105, 2010). 

                                                 

28 Pokud je za kritérium považována hodnota minimální, pak se ve výpočtu používá převrácená hodnota tohoto poměru. 
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Hodnoty níže uvedené tabulky 4.24 jsou shodné s vypočtenými ukazateli investičního 

rozhodování v rámci Finanční kalkulačky – nástroje pro předběžné hodnocení, což můžeme 

sledovat v přílohách 13 až 15.  

Tabulka 4.24: Hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční efektivnosti jednotlivých 

variant podnikatelského záměru 

VÝCHOZÍ VÝPOČTY Z FIN. KALKULAČEK VARIANTY A – C 

VARIANTY/UKZATATELE NPV (tis. Kč) IRR (%) DN (roky) 

Varianta A 2.171,00 80,75 1,60 

Varianta B 16.012,00 0,00* 0,28 

Varianta C 12.917,00 714,63 0,40 

Pozn:* Nulová hodnota IRR odráží skutečnost, že hodnota počáteční investice je ve vztahu ke kumulovaným 

generovaným čistým hotovostním tokům příliš nízká. Projekt s nízkými investičními náklady generuje 

vysoké provozní příjmy.  

Zdroj: Vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Jak bylo uvedeno výše, pomocí vzorců přepočteme jednotlivé ukazatele různých měrných 

jednotek na bodovou hodnotu. Přepočty čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového 

procenta jsou brány v úvahu dle bodového maxima, naopak doba návratnosti podle bodového 

minima. Varianta dle maximálního/minimálního ukazatele získala 100 bodů v rámci 

bodového hodnocení, jak je patrné z tabulky 4.25. 

Tabulka 4.25: Bodové ohodnocení variant podnikatelského záměru dle jednotlivých 

kriteriálních ukazatelů finanční efektivnosti   

PŘEPOČET POMOCÍ BODOVÉHO OHODNOCENÍ 

VARIANTY/UKAZATELE NPV IRR DN 

Varianta A 14 11 18 

Varianta B 100 0 100 

Varianta C 81 100 70 

Zdroj: Vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  
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K vyhodnocení nejlepší varianty dle bodové metody je zapotřebí provést součet všech bodů 

v rámci řádků. Varianta s nejvyšším bodovým hodnocením představuje takovou variantu, ve 

které jednotlivé kriteriální ukazatele získali nejvyšší počet bodů. Nemusí se však z pohledu 

hodnocení finanční efektivnosti projektu jednat o variantu nejoptimálnější. V tabulce 4.26 

jsou uvedeny výsledky bodové metody a stanoveno pořadí v rámci variant investičního 

záměru. Z pohledu maximalizace bodové hodnoty, v souladu s bodovou metodou, se jako 

nejlepší jeví varianta C – výroba dřevních briket. Druhou nejlepší variantou k realizaci 

projektu je varianta B, tj. výroba dřevních pelet. Nejméně počet bodů získala varianta A, tedy 

výroba štěpek.   

Tabulka 4.26: Celkové bodové ohodnocení jednotlivých variant a stanovení výsledného 

pořadí 

BODOVÉ OHODNOCENÍ VARIANT 

VARIANTY Ukazatel Pořadí 

Varianta A 42 3 

Varianta B 200 2 

Varianta C 251 1 

 Zdroj: Vlastní výpočty, 2014; vlastní zpracování  

Hodnotitel projektového záměru však výsledky bodové metody, jež byla použita 

k vyhodnocení investičního záměru, posuzuje z pohledu jiných (projektových) hodnotících 

hledisek. Výsledné hodnoty IRR jsou ve třech variantách vysoce nadprůměrné, respektive 

dramaticky převyšují kriteriální hodnotu, kterou je výše diskontní sazby (3,07 %). Z tohoto 

pohledu neexistuje na trhu výnosnější investiční varianta, která by mohla být vhodnou 

investiční alternativou. Hodnoty DN ve všech variantách svědčí o velmi rychlé finanční 

návratnosti počáteční investice. Ekonomickou způsobilost variantních záměrů také interpretují 

hodnoty NPV, které představují vysokou hodnotu diskontovaných hotovostních toků 

v současnosti, což reálně vede k čistému obohacení podnikatelského subjektu. Předložené 

varianty projektového záměru jsou samostatně bez problémů samo-financovatelné  

a natolik finančně výnosné, že k jejich realizaci by v reálném prostředí nebylo zapotřebí 

spolufinancování z veřejných (evropských) zdrojů.  

Varianta A by s největší pravděpodobností nebyla přijata ke spolufinancování z důvodu 

vysoké hodnoty IRR. Finanční míra výnosnosti udává relativní procentní výnos, který 

investice přináší během svého provozu. V případě Varianty A se jedná o 80 %, což je taková 
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hodnota, která na finančním a kapitálovém trhu nemá v krátkém horizontu obdobu. Doba 

návratnosti zase udává počet let, za které se kapitálový výdaj (počáteční investice) splatí 

peněžními příjmy plynoucími z investice v provozní fázi. V případě nediskontované doby 

návratnosti nebereme v potaz časovou hodnotu peněz a hodnota 1,6 let je v poměru 

k celkovému referenčnímu období (10 let) velmi krátká. Ekonomickou způsobilost 

interpretuje čistá současná hodnota; společnost tedy reálně zbohatne o 2.171.000 Kč.  

Varianta B - výroba dřevních pelet společností Multiflora s.r.o. by také s největší 

pravděpodobností nebyla hodnotitelem přijata, jelikož se jedná o projekt s velmi nízkými 

investičními náklady, který generuje vysoké provozní příjmy, což deklaruje nulová hodnota 

IRR.  Počáteční investice podnikatelského záměru bude splacena ze svých peněžních příjmů 

za 0,28 let, ve vztahu k provozní fázi projektu (10 let) se jedná o nepřiměřeně krátkou dobu 

návratnosti kapitálových výdajů. Rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a 

kapitálovým výdajem je ve výši 16.012.000 Kč (o 13.841.000 Kč více než ve variantě A). 

Varianta C podnikatelského záměru - výroba briket je význačná nejvyšším relativním 

procentním výnosem ve výši 714,63 %.  Hodnota ukazatel IRR je natolik vysoká, že ve 

vztahu k finančnímu a investičnímu trhu bychom nenašly vhodnou alternativu jak 

z krátkodobého tak i z dlouhodobého hlediska. Díky extrémně vysokému výnosovému 

procentu, by byl dle předpokladu projekt s největší pravděpodobností zamítnut. Doba 

návratnosti je v tomto případě delší než návratnost investice u Varianty B, kapitálový výdaj 

bude splacen peněžními příjmy za 0,4 let. Společnost reálně zbohatne o 12.917.000 Kč. 

Extrémně vysoké hodnoty ukazatelů hodnotících efektivnost investičních variant projektu 

jsou způsobeny nezohledněním všech reálných způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Aby 

žadatel potenciálně dosáhl na dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, musel by předložit veškeré výdaje (způsobilé i nezpůsobilé) spojené 

s danou variantou, což by ovlivnilo výsledky finanční analýzy jednotlivých variant ve smyslu 

snížení její finanční návratnosti.  
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5 Závěr 

Programovací období 2014-2020 s sebou přináší mnoho změn ve formě zjednodušení a 

sjednocení pravidel, nižší administrativní zátěže pro žadatele i příjemce a především snížení 

celkové alokace na 21,98 mld. EUR pro Českou republiku (Evropská komise, 2014).  

Podobným směrem se vyvíjí i druhý největší program tohoto finančního rámce zaměřující se 

především na podporu technologií a znalostní ekonomiky. OPPIK se oproti svému předchůdci 

soustředí v nově vzniklých prioritních osách více na propojování malých, středních podniků a 

velkých podniků, na investice do špičkových technologií a na větší zapojení výzkumných a 

vzdělávacích institucí. Je zde znatelný posun k oborům s vysokou přidanou hodnotou, 

přiklonění se k integrovaným nástrojům (integrované plány rozvoje území, integrované 

územní investice) a investicím do strukturálně postižených regionů. Největší snahy jsou 

viditelné v zavedení systému jednotného metodického prostředí a větší spolupráce s jinými 

ministerstvy v rámci členského státu.  

Změny nastaly i v celkové výši alokace na zmíněný program. V minulém programovacím 

období 2007-2013 byl rozpočet OPPI ve výši 3,6 mld. EUR, v současném období 4,319 mld. 

EUR. Implementační struktura naopak v obou obdobích zůstává nezměněna (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest). 

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovení optimální varianty podnikatelského záměru 

společnosti Multiflora s.r.o. v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Tento cíl byl v diplomové práci naplněn, neboť dle výsledků bodové 

metody se jako nejoptimálnější jeví varianta C – výroba dřevních briket. Z hlediska 

hodnotitelů projektu jsou nicméně všechny varianty natolik výnosné, že k jejich realizaci není 

potřeba spolufinancování ze Strukturálních fondů. Dílčí cíl – vypracování jednotlivých variant 

projektu dle osnovy podnikatelského záměru s kalkulací nákladů a výnosů se taktéž podařilo 

naplnit.  

Hypotézu diplomové práce vybral žadatel dle svého uvážení, k realizaci podnikatelského 

záměru byla stanovena nejefektivnější variantou - varianta A (výroba dřevních štěpek). Tuto 

hypotézu, na základě vyhodnocení bodové metody, zamítáme. Nejvyšší počet bodů v rámci 

hodnocení nejoptimálnější varianty bodovou metodou, získala varianta C – výroba dřevních 

briket.  
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Druhá prioritní osa „Rozvoj“ z operačního programu Podnikáni a inovace 2007-2013, na 

kterou byla zacílena převážná část diplomové práce, se soustřeďuje na nákup moderních 

technologických zařízení s lepšími parametry pro malé a střední podnikatele. V rámci 

současného období došlo v této ose k drobným změnám vyznačujících se vyšší podporou 

začínajících podniků. Podnikatelský záměr společnosti Multiflora s.r.o. by byl zařazen v 

OPPIK do prioritní osy 2 – „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních 

podniků“, investiční priority 1 – „Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského 

využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů“, se specifickým cílem zvýšit počet nových podnikatelských 

záměrů začínajících a rozvojových podniků. Ke konci roku 2014 by měly být vydány výzvy, 

na které bude žadatel reagovat.  

Třetí kapitola odráží osnovu podnikatelského záměru pro Operační program Podnikání a 

inovace a může sloužit jako příloha k plné žádosti o dotaci. Na základě nově zjištěných 

informací v diplomové práci, bude muset provést žadatel drobné změny ve variantách 

podnikatelského záměru. Podnikatelský subjekt předložil 5 variant podnikatelského záměru, 

přičemž pouze tři jsou realizovatelné (A – C) na žadatelem vybranou alej. Varianta D (výroba 

drobného palivového kusového dříví) nemůže být aplikována z důvodu, že jsou stromy 

pravidelně stříhány a dochází k růstu drobných větví, nikoliv větví větších než průměr 8 cm. 

Poslední variantu E (výroba kusového palivového dříví z kmenů) nelze uplatnit, jelikož 

stromořadí je již starých stromů zbaveno a místo nich budou vysázeny stromy nové. Variantu 

D a E lze využít u jiných typů alejí, kde bude nutné vypracovat podobný podnikatelský 

variační záměr pro zjištění nejoptimálnějšího výstupu projektu. Tato kapitola také přinesla 

další výsledky ve formě přínosů projektu pro region, ČR a EU. Podnikatelský záměr má 

pozitivní dopady na ekologické cíle Strategie Evropy 2020 v rámci snižování emisí a 

zvyšování podílů obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě. Dále projekt přináší 2 - 3 nové 

pracovní místa v každé variantě, což v regionu s dlouhodobou vyšší mírou nezaměstnanosti 

pomůže k posílení jeho konkurenceschopnosti. Jádrem této kapitoly jsou různé druhy analýz 

(trhu v rámci konkurence, potenciál trhu, vývoj trhu, popis konkurence atd.), na základě 

kterých byly stanoveny prodejní ceny v kapitole čtvrté. Potenciál trhu je shledán především ve 

zpracování biomasy, která přináší nižší míru vypouštěných emisí než fosilní paliva. V rámci 

práce bylo zjištěno, že významným potenciálním zdrojem surovin projektu je lesní 

dendromasa.  
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V praktické části byly samostatně, dle analýzy trhu, kalkulovány jednotlivé náklady a výnosy 

dílčích variant, jež jsou souhrnně uvedeny v nástroji pro předběžné hodnocení finanční 

realizovatelnosti projektu – ve finančních kalkulačkách agentury CzechInvest uvedených 

v přílohách diplomové práce. V rámci diplomové práce byly stanoveny možnosti prořezů 

stromů napříč celým rokem, i když sám podnikatelský subjekt vycházel pouze z prořezu 

jarního a podzimního. Na základě konzultací s odborníky z Opavské lesní a.s. byla určena i 

výtěžnost větví ovocných stromů, jelikož tento údaj nebyl nikdy oficiálně změřen. Těžba 

stromů pro účely produkce biopaliv se používá v současné době pouze u jehličnatých 

stromů/stromů k těžbě přímo určených, podnikatelský záměr je tedy ve svém slova smyslu - 

originálním průkopnickým projektem s pozitivními environmentálními dopady. V rámci 

diplomové práce je žadateli doporučeno využít, při zaměstnání nových pracovníků, dotace, na 

které má nárok z úřadu práce, díky nimž dojde k výraznému snížení mzdových nákladů 

v průběhu prvních pěti měsíců provozu projektu. Mezi další doporučení patří koupě 

nákladního vozidla (s rukou) ve třetím roce realizace projektu, z důvodu vysokých nákladů na 

pronájem vozila, jež společnosti Multiflora s.r.o. snižovaly výrazně výsledek hospodaření.  

V rámci využití kvantitativních metod při hodnocení výsledků finanční analýzy, byla při 

stanovení optimální varianty podnikatelského záměru využita bodová metoda. Z pohledu 

maximalizace bodové hodnoty, se jako nejlepší jeví varianta C – výroba dřevních briket 

z důvodu nejvyššího relativního procentního výnosu ve výši 714,63 %.  Doba návratnosti je 

v tomto případě delší než návratnost investice u Varianty B, kapitálový výdaj bude splacen 

peněžními příjmy za 0,4 let. Realizací varianty C pak společnost ve sledovaném období 10 let 

reálně zbohatne o 12.917.000 Kč, jak vyplývá z výsledku čisté současné hodnoty. Druhou 

nejlepší variantou, dle bodové metody, pro realizaci projektu je varianta B, tj. výroba dřevních 

pelet. Jedná se o projekt s velmi nízkými investičními náklady, které generují vysoké 

provozní příjmy (IRR=0). Počáteční investice podnikatelského záměru bude splacena ze 

svých hotovostních peněžních příjmů za 0,28 let. Ve vztahu k provozní fázi projektu (10 let) 

se jedná o nezvykle krátkou dobu návratnosti vynaložených investičních výdajů. Rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým výdajem je ve výši 16.012.000 

Kč. Nejhorší variantou dle metody je varianta A- výroba štěpek, kde je IRR ve výši 80 %, 

doba návratnosti dosahuje 1,6 let a společnost tedy reálně zbohatne o 2.171.000 Kč.  

Hodnotitel projektového záměru by však výsledky bodové metody, jež byla použita 

k vyhodnocení investičního záměru, posuzoval z pohledu širších projektových hodnotících 
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hledisek (např. relevantnost PZ, zkušenosti žadatele, horizontální témata). Výsledné hodnoty 

IRR jsou ve třech variantách vysoce nadprůměrné, respektive dramaticky převyšují kriteriální 

hodnotu, kterou je výše diskontní sazby (3,07 %). Z tohoto pohledu by projekty nebyly 

pravděpodobně hodnotitelem přijaty, jelikož na trhu neexistuje výnosnější investiční varianta, 

která by mohla být vhodnou investiční alternativou. Hodnoty ukazatele DN ve všech 

variantách svědčí o velmi rychlé finanční návratnosti počáteční investice. Hodnoty NPV 

interpretují vysokou hodnotu diskontovaných hotovostních toků v současnosti, což reálně 

vede k čistému obohacení podnikatelského subjektu. Předložené varianty projektového 

záměru jsou samostatně bez problémů samo-financovatelné a natolik finančně výnosné, že 

k jejich realizaci by v reálném prostředí nebylo zapotřebí spolufinancování z veřejných 

(evropských) zdrojů. Finanční výnosnost je také způsobena nezapočítáním všech reálných 

způsobilých a nezpůsobilých výdajů.  
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 Index rentability 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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PMI Project Management Instituce 
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 Předběžná studie proveditelnosti 
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VaV Výzkum a vývoj 
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Přílohy 

Příloha 1: Určení jednotlivých orgánů v OPPIK a jejich kontaktní údaje 

Úřad/Orgán Název úřadu/orgánu, případně 

odbor či oddělení 

Vedení úřadu (odpovědná 

osoba)/orgánu 

Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR / Útvar fondů EU / Sekce 

fondů EU 

Ministr / náměstek pro 

fondy EU / ředitel sekce 

fondů EU 

Usnesením vlády ČR č. 867/2013  k přípravě programů spolufinancovaných z fondů 

Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách ČR 

bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřeno řízením OP PIK. 

Zprostředkující subjekt Agentura CzechInvest Generální ředitel / ředitel 

divize fondů EU 

Zprostředkující subjekt Technologická agentura ČR Předsedkyně 

Národní orgán pro 

koordinaci 

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministr 

Usnesením vlády ČR č. 448/2013 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno zajištěním 

výkonu role Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství pro 

programové období 2014 – 2020. 

Certifikační orgán Ministerstvo financí ČR / 

Národní fond MF 
Ministr / Náměstek 

Usnesením vlády ČR č. 448/2013 k Pravidlům řízení a koordinace Dohody o partnerství v 

programovém období 2014 – 2020 bylo Ministerstvo financí pověřenou výkonem funkce 

platebního a certifikačního orgánu. 

Auditní orgán Ministerstvo financí ČR / 

Auditní orgán 
Ministr / Náměstek 

Usnesením vlády ČR č. 448/2013 k Pravidlům řízení a koordinace Dohody o partnerství v 

programovém období 2014 – 2020 bylo Ministerstvo financí pověřeno výkonem funkce 

auditního orgánu. 

Orgán, který obdrží 

platby od Komise 

Ministerstvo financí ČR / 

Národní fond 
Ministr / Náměstek 

Usnesením vlády ČR č. 448/2013 k Pravidlům řízení a koordinace Dohody o partnerství v 

programovém období 2014 – 2020 bylo Ministerstvo financí pověřeno výkonem funkce 

platebního a certifikačního orgánu. 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013, str. 101;  vlastní zpracování 
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Příloha 2: Výše celkových finančních závazků plánovaných podpor na OPPIK z fondu (EUR)
29

 

 

 

Fond Kategorie 

regionu 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Hlavní 

alokace

30 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonos

tní 

rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

Hlavn

í 

alokac

e 

Výkonost

ní rezerva 

(1) ERDF V méně 

rozvinutý

ch 

regionech 

527 258 

195 

33 654 

778 

537 

783 

353 

34 326 

597 

548 

539 

020 

35 013 

129 

559 

525 

190 

35 714 

374 

570 

716 

207 

36 428 

694 

582 

137 

712 

37 157 

726 

593 

764 

052 

37 899 

833 

3 919 

723 

729 

250195 

132 

(12

) 

Celke

m 

 527 258 

195 

33 654 

778 

537 

783 

353 

34 326 

597 

548 

539 

020 

35 013 

129 

559 

525 

190 

35 714 

374 

570 

716 

207 

36 428 

694 

582 

137 

712 

37 157 

726 

593 

764 

052 

37 899 

833 

3 919 

723 

729 

250195 

132 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013, str. 90;  vlastní zpracování 

 

 

 

 

                                                 

29
 Tabulka je v souladu s čl. 53, 110 a 111 obecného nařízení a článkem 87 písm. (d) a (i) obecného nařízení. 

30 
Celková alokace (podpora Unie) ponížená o výkonnostní rezervu. 
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Příloha 3: Výkonností rámec OPPIK 

Prioritní 

osa (s 

rozdělením 

podle fondů 

a kategorie 

regionu) 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Fáze 

implementace, 

finanční, 

výstupový nebo 

výsledkový 

indikátor 

Měrná 

jednotka 

(pokud je 

nutné) 

Hodnota 

milníku 

v r. 2018 

Cílová 

hodnota 

milníku 

k roku 

2023 

Prioritní osa 

1 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

Celkové výdaje 

předložené 

k certifikaci 

EUR X X 

Počet 

podpořených 

firem 

Počet 

podpořených 

firem dle 

IČO 

X X 

Počet firem 

spolupracujících 

s výzkumnými 

institucemi 

Počet 

podpořených 

firem dle 

IČO 

200 1 565 

Prioritní osa 

2 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

Celkové výdaje 

předložené k 

certifikaci 

EUR X X 

Počet 

podpořených 

firem 

Počet 

podpořených 

firem dle 

IČO 

X X 

Prioritní osa 

3 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

Celkové výdaje 

předložené k 

certifikaci 

EUR X X 

Počet 

podpořených 

firem 

Počet 

podpořených 

firem dle 

IČO 

X X 

Prioritní osa 

4 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

Celkové výdaje 

předložené k 

certifikaci 

EUR X X 

Počet 

podpořených 

firem 

Počet 

podpořených 

firem dle 

IČO 

X X 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013, str. 157; vlastní zpracování 
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Příloha 4:Přehled investiční strategie OPPIK 

Prioritní osa 

Podíl celkového 

příspěvek Unie pro 

operační program 

(dle fondu a prioritní 

Tematický cíl Investiční priority 

Specifické cíle 

odpovídající dané 

investiční prioritě 

PO 1: Rozvoj 

výzkumu a vývoje 

pro inovace 

 

38,09 % 

01 Posílení 

výzkumu, 

technologického 

rozvoje a inovací 

02 - Podpora podnikových 

investic do inovací a výzkumu a 

vytváření vazeb a součinnosti 

mezi podniky, středisky výzkumu 

a vývoje a vysokoškolským 

vzděláváním, zejména 

prostřednictvím vývoje produktů 

a služeb, přenosu technologií, 

sociálních inovací, ekologických 

inovací, aplikací veřejných 

služeb, stimulace poptávky, 

vytváření sítí, klastrů a 

otevřených inovací 

prostřednictvím inteligentní 

specializace a podpory 

technického a aplikovaného 

výzkumu, pilotních linek, 

opatření k včasnému ověřování 

produktů, schopností vyspělé 

výroby a prvovýroby, zejména v 

oblasti klíčových podpůrných 

technologií a šíření technologií 

pro všeobecné použití 

1.1 - Zvýšit inovační 

výkonnost podniků 

1.2 – Zvýšit intenzitu a 

účinnost spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a 

inovacích 

PO 2: Rozvoj 

podnikání a 

konkurenceschopnos

ti malých a středních 

podniků 

13,56 % 

03 Zvýšení 

konkurenceschop

nosti malých a 

středních podniků, 

odvětví 

zemědělství (v 

případě EZFRV) a 

rybářství a 

akvakultury (v 

případě EMFF) 

06 - Podpora podnikání, zejména 

usnadněním hospodářského 

využívání nových myšlenek a 

podporou zakládání nových 

podniků, mimo jiné 

prostřednictvím podnikatelských 

inkubátorů 

2.1 – Zvýšit počet nových 

podnikatelských záměrů 

začínajících a 

rozvojových podniků 

1,36 % 

07 - Vyvíjení a zavádění nových 

obchodních modelů pro MSP, 

zejména pro oblast 

mezinárodního obchodu 

2.2 - Zvýšit 

internacionalizaci malých 

a středních podniků 

5,42 % 

08 - Podpora budování a 

rozšiřování vyspělých kapacit pro 

rozvoj produktů a služeb 

2.3 – Zvýšit využitelnost 

infrastruktury pro 

podnikání 

2.4 - Zkvalitnit 

infrastrukturu pro rozvoj 

lidských zdrojů v 

podnikatelském sektoru s 

důrazem na technické 

odborné vzdělávání 

PO 3: Účinné 

nakládání energií, 

rozvoj energetické 

infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů 

energie, podpora 

zavádění nových 

technologií v oblasti 

nakládání energií a 

druhotných surovin 

 

1,28 % 

04 Podpora 

přechodu na 

nízkouhlíkové 

hospodářství ve 

všech odvětvích 

10 - Podpora výroby a distribuce 

energie získané z obnovitelných 

zdrojů 

3.1 – Zvýšit podíl výroby 

energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě ČR 

16,67 % 

11 - Podpora energetické 

účinnosti a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů v podnicích 

3.2 – Zvýšit energetickou 

účinnost podnikatelského 

sektoru a zvýšit využívání 

energetických služeb 

0,83 % 

13 - Vyvíjení a zavádění 

inteligentních rozvodných 

systémů nízkého a středního 

napětí 

3.3 - Posílit energetickou 

bezpečnost přenosové 

soustavy a zavést prvky 

inteligentních sítí do 

distribučních soustav 

0,43 % 15 - Podpora výzkumu, inovací a 3.4 -  Uplatnit ve větší 
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zavádění nízkouhlíkových 

technologií 

míře nízkouhlíkové 

technologie v oblasti 

nakládání energií a zvýšit 

využívání druhotných 

surovin 

3,43 % 

16 - Podpora využívání vysoce 

účinné kombinované výroby tepla 

a elektřiny na základě poptávky 

po užitečném teple 

3.5 – Zvýšit využití a 

zavádění kombinované 

výroby elektřiny a tepla a 

modernizace soustav 

zásobování teplem 

PO 4: Rozvoj 

vysokorychlostních 

přístupových sítí k 

internetu a 

informačních a 

komunikačních 

technologií 

12,50 % 
02 Zlepšení 

přístupu, využití a 

kvality 

informačních a 

komunikačních 

technologií 

03 - Rozšiřování 

širokopásmového připojení a 

zavádění vysokorychlostních sítí 

a podpora zavádění vznikajících 

technologií a sítí pro digitální 

hospodářství 

4.1 - Zvětšit pokrytí 

vysokorychlostním 

přístupem k internetu 

3,43 % 

04 - Vyvíjení produktů a služeb v 

oblasti IKT, elektronický obchod 

a zvyšování poptávky po IKT 

4.2 – Zvýšit úroveň 

nejmodernějších a 

pokročilých ICT a 

poskytování 

sofistikovaných sdílených 

služeb v podnikání 

P0 5: Technická 

pomoc 

 

3,00 %   

5.1 – Zajištění řádného a 

efektivního řízení a 

administrace operačního 

programu 

5.2 – Zajištění 

informovanosti, publicity 

a absorpční kapacity 

operačního programu 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013, str. 30;  vlastní zpracování 
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Příloha 5: Osnova podnikatelského záměru OPPI  

1.) Identifikační údaje žadatele o podporu: 

1.1 Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele 

1.2 Kontaktní osoba 

1.3 Zpracovatel podnikatelského záměru (studie proveditelnosti) 

1.4 Popis projektu (uveden v registrační žádosti doplněn o soulad projektu s cíli programu 

Rozvoj) 

1.5 Stručná charakteristika předkladatele projektu (max. 250 slov) 

1.5.1 Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt 

1.5.2 Stručná historie a současnost 

1.5.3 Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, 

VDA, GLP/GMP apod.) 

1.6 Systém rozvoje lidských zdrojů žadatele (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, hodnocení, 

motivace zaměstnanců) 

1.7 Doposud realizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) v horizontu 

10 let 

1.8 Plánované projekty 

1.9 Udržitelnost projektu (žadatel popíše, jak bude projekt pokračovat v období 

udržitelnosti) 

1.10hrnutí za kapitolu – pokud možno v tabulce 

 

2.) Podrobný popis projektu 

2.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu 

2.1.1 Specifikace předmětu projektu (co je přínosem projektu, v čem je jedinečný pro 

firmu, region,v rámci EU?) 

2.1.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo. Splnění závazného ukazatele, vliv projektu na 

monitorovací ukazatele, další výstupy. 

2.1.3 Splnění podmínek programu Rozvoj:, např. Jak projekt umožňuje rovný přístup mužů 

a žen, atd. 

2.2 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu (znalosti a zkušenosti s realizací 

obdobných projektů v horizontu 10 let) 

2.2.1 Stručná charakteristika projektového týmu (doložit strukturovanými životopisy – 

platí pro projekty s požadovanou dotací od 15. mil. Kč) 

2.2.2 Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců spojených 

s přípravou a/nebo realizací projektu (platí pro projekty s požadovanou dotací od 15. mil. 

Kč) 
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2.2.3 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod 

jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu (vyžaduje-li to pořizovaná 

technologie, jinak platí pro projekty s požadovanou dotací od 15. mil. Kč výše) 

2.2.4 Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (z toho 

ženy) ve srovnání před a po realizaci projektu (včetně kvalifikace + rok). Specifikovat 2 

nově vytvořená pracovní místa v rámci realizace projektu (platí pro projekty s 

požadovanou dotací od 15. mil. Kč výše) 

2.3 Vliv projektu na životní prostředí. Popis u jednoduchých projektů (snížení produkce 

odpadu na jednotku produkce,snížení produkce emisí na jednotku produkce, snížení 

energie na jednotku produkce)Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) 

3.) Technická specifikace projektu 

3.1 SWOT analýza žadatele 

3.2 SWOT analýza projektu 

3.3 Podrobná specifikace parametrů pořizované technologie, porovnání se stávajícím 

(výchozím) stavem 

3.4 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) 

4.) Časový harmonogram projektu 

4.1 Zahájení projektu 

4.2 Ukončení projektu 

4.3 Členění do etap 

4.4 Udržitelnost projektu po jeho ukončení 

5.) Marketingová analýza 

5.1 Popis trhu 

5.1.1 Definice zákaznických segmentů 

5.1.2 Potenciál trhu, vývoj trhu 

5.1.3 Popis konkurence 

5.1.4 Odběratelé (zajištění odbytu) 

5.1.5 Dodavatelé 

5.1.6 Možné substituty produktu 

5.2 Marketingová strategie 

5.2.1 Popis produktu 

5.2.2 Cena 

5.2.3 Propagace 

5.2.4 Distribuce 

5.3 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) 
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6.) Finanční analýza projektu (řešeno jednotně finanční kalkulačkou, vstupní hodnoty 

dodány prostřednictvím eAccountu) 

Bod 6 podnikatelského záměru zahrnuje pouze bod 6.1, protože tabulky k bodům 6.2. a 

6.3 jsou samostatnou přílohou Plné žádosti v eAccountu. 

6.2 Náklady a výnosy spojené s projektem (výstupem je tabulka obsahující veškeré náklady 

spojené s projektem v členění na provozní a investiční a veškeré výnosy spojené s 

projektem; to vše dle jednotlivých let realizace projektu). 

6.3 Zdroje financí (tabulka obsahující veškeré finanční zdroje, které budou uvedeny ve vztahu 

k bilanci investičních a neinvestičních potřeb v členění na vlastní zdroje žadatele, jiné 

privátní zdroje, úvěry poskytnuté bez státní záruky, se státní zárukou, zdroje z národních 

dotačních titulů, celkové národní příspěvky, dále EU granty a případně další zdroje 

nadnárodní (úvěry od EIB, Bondy apod.). 

7.) Závěr 

Shrnutí relevantních údajů z projektu. 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online], 2013; vlastní zpracování  
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Příloha 6: Investice do ŽP dle jednotlivých investic krajů v roce 2012 

Název NUTS Celkem Ochrana 

ovzduší a 

klimatu 

Nakládání s 

odpadními 

vodami 

Nakládání s 

odpady 

Ostatní 

ČR 25 617 4 164 11 846 3 148 6 459 

Hl. m. Praha 4 076 482 763 337 2 494 

Středočeský 2 790 432 1 527 360 471 

Jihočeský 1 017 339 425 175 78 

Plzeňský 1 138 143 663 221 111 

Karlovarský 547 55 436 17 39 

Ústecký 1 648 445 520 103 580 

Liberecký 990 136 138 86 630 

Královéhradecký 2 042 49 536 293 1 164 

Pardubický 1 632 455 935 216 26 

Vysočina 1 092 108 829 143 12 

Jihomoravský 2 857 230 1 872 624 131 

Olomoucký 1 507 76 1 151 182 98 

Zlínský 1 032 205 639 154 34 

Moravskoslezský 3 248 1 011 1 413 237 587 

Zdroj: REDIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS [online], 2012; vlastní zpracování 
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Příloha 7: Emise hlavních znečišťujících látek za rok 2011 

NUT

S 
Kraje 

Tuhé 

emise 
SO2 NOx CO VOC 

amonia

k  

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Suma 

všech 

emisí 

CZ01

0 

Hlavní město 

Praha 
2526,2 62,8 6723,2 

15938,

7 
3397,8 215,7 

28864,

5 

CZ02

0 
Středočeský kraj 5293,8 104,6 

18669,

0 

28062,

5 
6470,6 427,2 

59027,

7 

CZ03

1 
Jihočeský kraj 1869,3 36,0 8873,5 

11312,

9 
2442,3 141,3 

24675,

3 

CZ03

2 
Plzeňský kraj 1769,7 33,8 7269,3 9749,9 2186,8 138,6 

21148,

0 

CZ04

1 
Karlovarský kraj 641,1 12,6 2528,4 3698,6 826,0 50,5 7757,3 

CZ04

2 
Ústecký kraj 1660,3 32,9 6194,4 9106,0 2068,8 132,5 

19194,

8 

CZ05

1 
Liberecký kraj 1286,9 17,4 3034,9 4716,1 1067,8 68,9 

10192,

0 

CZ05

2 

Královéhradecký 

kraj 
1380,0 27,6 5695,2 7790,2 1724,7 108,2 

16725,

9 

CZ05

3 
Pardubický kraj 1256,3 24,5 5352,7 7021,0 1556,5 97,7 

15308,

7 

CZ06

3 
Vysočina 1946,3 36,8 8452,5 

10828,

8 
2404,6 150,6 

23819,

6 

CZ06

4 
Jihomoravský kraj 2703,1 63,4 

11733,

3 

17483,

2 
3979,3 249,7 

36211,

9 

CZ07

1 
Olomoucký kraj 1741,9 34,8 6689,0 9566,7 2166,7 138,3 

20337,

5 

CZ07

2 
Zlínský kraj 1201,9 23,9 4517,2 7052,0 1529,6 95,7 

14420,

3 

CZ08

0 

Moravskoslezský 

kraj 
2347,7 48,5 8047,7 

12684,

7 
2970,6 190,2 

26289,

5 

 
ČR 

27624,

6 
559,6 

103780

,2 

155011

,4 

34791,

9 
2205,1 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2011; vlastní zpracování. 
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Příloha 8: Koncentrace CO, SO2 a NO2 v emisích při spalování paliv kotlích malých 

výkonů 

 

Poznámky: NO2 – oxid dusičitý, CO – oxid uhelnatý, SO2 – oxid siřičitý 
31

 

Zdroj: KOLONIČNÝ, Jan, [online], 2010; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

31
 NO2 vzniká oxidací NO, který je především produktem provozu motorových vozidel a spalovacích procesů 

vůbec. 
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Příloha 9: Rozložení koncentrace NO2 v ovzduší nad Evropou 

 

Poznámky: Červenou barvou zaznačeny nejvíce znečištěné oblasti v EU 

Zdroj: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, [online], 2013 
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Příloha 10: SWOT analýza žadatele 

I. Silné stránky 
II. Slabé stránky 

 Stávající portfolio klientů, především ve formě 

občanů a drobných podnikatelů (specializace na živé 

ploty). 

 Velmi kvalitní webová prezentace, jež zaručuje 90 % 

prodeje zeleně a zahradnických služeb po celé ČR. 

 Stávající pobočka poblíž Prahy dokáže společnost 

flexibilně reagovat na tamní poptávku. 

 Pěstování rychle-rostoucích topolů pro další 

dřevozpracující výrobu (na základě výběru 

nejoptimálnější varianty/ant). 

 Rozmnožování sazenic japonských topolů pro přímý 

prodej. 

 Optimální rozložení odběratelů (firma není závislá na 

několika velkých odběratelích, tvoří je síť malých 

podniků a zákazníků). 

 Znalost trhu jak českého tak polského (optimální 

postavení pobočky poblíž polských hranic a Prahy), 

vnímání konkurenčního boje jako neustálého tlaku na 

zvyšování vlastních výkonů, kvalifikace v oboru, 

jazyková vybavenost. 

 Závislost na sezónním prodeji 

především na jaře a podzimu – 

nerovnoměrné rozložení tržeb 

společnosti. 

 Špatný stav vozového parku. 

 Společnost zatím (4/2014) nemá 

žádné certifikáty – především na 

kompostování, čemuž se chce 

společnost věnovat po ukončení 

tohoto projektu.  

III. Příležitosti 
IV. Hrozby 

 Nové portfolio klientů ve formě měst a obcí, kteří 

poptávají správu porostů poblíž cest, polních cest, 

správě parků a zeleně v obcích. 

 Nový e-shop na podporu prodeje v rámci celé ČR 

výrazně zvýší odbyt stávajících pěstované zeleně a 

nabídne možnost dalšího prodeje výrobků dle 

nejefektivnější varianty projektu.  

 Nová prodejna poblíž Prahy bude důležitým článkem 

odbytu, zvyšování konkurenceschopnosti a image 

společnosti.  

 Pronájem nových pozemků pro stávající účely, účely 

projektu a pěstování rychle-rostoucích topolů (jako 

primární vlastní zdroj surovin pro využití technologií 

z projektu). 

 Uzavření kontraktů s dřevozpracujícími společnostmi, 

jež produkují piliny jako odpad a nenajdou pro ně 

uplatnění (v případě variant pelet a briket) 

 Odborné vzdělávání zaměstnanců. 

 Rostoucí konkurence v oboru, 

především rychlý nárůst e-shopů. 

 Konkurence, která může hotové 

výrobky v rámci projektu nakupovat 

v Polsku a poté prodávat v ČR za 

nižší cenu díky nižší kvalitě výrobku.  

 Nové právní prostředí v ČR (novela 

občanského zákoníků). 

 Neochota některých majitelů 

pozemků k pronájmu ploch. 

 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014a; vlastní zpracování 
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Příloha 11: SWOT analýza projektu 

I. Silné stránky II. Slabé stránky 

 Výroba produktů (bio-paliva) z přírodního 

odpadu, který by jinak nebyl využit. 

  Pěstování vlastní zeleně pro účely výroby 

bio-paliv. 

 Vysoká přidaná hodnota na hotových 

výrobcích díky využití inovativních 

moderních technologií, které podporují 

minimalizaci ztrát a zvyšují efektivitu využití 

vstupních surovin do výroby. 

 Možnost navýšení výrobní kapacity oproti 

současnosti. 

 Konkurenční boj v rámci stejných technologií 

pro ostatní společnosti v oboru v rámci 

podpory z OPPIK a OPŽP. 

 Příležitost pro obce a města, aby si tyto 

služby zajišťovaly samy přes vlastní 

technické služby.  

III. Příležitosti 
IV. Hrozby 

 Růst efektivity investice díky získání dotace 

z OPPIK na základě dalšího koloběhu 

investic v rámci rozvoje celé společnosti. 

 Využití nových technologií na stávající 

zásoby zeleně.  

 Využití rostoucího trendu – orientace 

zákazníků na převážně české výrobky 

nepoškozující životní prostředí. 

 V rámci okresu Opava neexistuje žádná firma 

na výrobu daných produktů dle jednotlivých 

variant – projekt by získal konkurenční 

postavení díky nižším dovozním nákladům 

pro další společnosti, jež v současnosti dané 

produkty prodávají. 

 Možnost využití lesní dendromasy
32

 pro 

optimální variantu jako primární zdroj 

výroby. 

 Suché a horké jaro/léto, které může ovlivnit 

růst topolů a zeleně určené přímému k prodeji 

a dalšímu zpracování. 

 Určité výkyvy v tržbách na základě sezónního 

prodeje. 

 

 

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014a; vlastní zpracování 

                                                 

32
 Lesni dendromasa je tvořena palivovým dřívím, lesními těžebními zbytky, kůrou z lesních dřevin a 

zbytky dřevozpracujícího průmyslu (Ministerstvo zemědělství, 2012). 
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Příloha 12: Časový harmonogram projektu 

Aktivita Od Do 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tvorba podnikatelského plánu s variantním řešením a 

marketingová analýza prostředí 
1.1.2014 30.11.2014                                                                         

Příprava a odevzdání registrační žádosti o poskytnutí 

dotace 
1.12.2014 31.12.2014                                                                         

Příprava a odevzdání plné žádosti o poskytnutí dotace 20.12.2014 31.1.2015                                                                         

Zajištění financování cizími zdroji v rámci nebankovního 
úvěru 

1.2.2015 31.3.2015                                                                         

Hodnocení plné žádosti o dotaci, oznámení výsledků 

(předpoklad) 
1.2.2015 30.6.2015                                                                         

Příprava a výběrových řízení ve společnosti dle PpVD 

OPPI 
1.6.2015 30.6.2015                                                                         

Vyhlášení výsledků výběrových řízení - výběr 
dodavatelů, kupní smlouvy, pořízení technologií 

1.6.2015 31.7.2015                                                                         

Zaplacení dodávky technologií (4 ks) 1.7.2015 31.8.2015                                                                         
Zahájení náboru a výběru pracovníků pro provozovnu 

firmy 
1.6.2015 31.8.2015                                                                         

Monitorovací zpráva 1.9.2015 31.1.2016                                                                         
Zpracování závěrečné žádosti o platbu a podání žádosti o 
platbu   

1.10.2015 31.1.2016                                                                         

Publicita a marketing projektu 1.3.2015 31.12.2015                                                                         

Monitoring projektu 1.7.2015 31.12.2015                                                                         

Závěrečné vyúčtování projektu 1.1.2016 29.2.2016                                                                         

Zajištění udržitelnosti projektu v provozní fázi od 1.1.2016                                                                         

Přípravná fáze  1.1.2014 30.6.2015 
                                    

Investiční (realizační) fáze projektu 1.7.2014 31.12.2015 
                                    

Provozní fáze 1.1.2016 
                                     

Celková doba trvání projektu v měsících 6. 
                                     

Zdroj: PLOCH, Rostislav, 2014b; vlastní zpracování
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Příloha 13: Finanční plán varianty A – výroba dřevních štěpek 

Ver. 405/4 17/4/08 

     

Finanční plán investičního projektu           

Název projektu: Rozšíření výrobních kapacit společnosti Multiflora s.r.o. 

Registrační číslo: VARIANTA A - VÝROBA DŘEVNÍCH ŠTĚPEK 

Místo realizace projektu (NUTS III - okres): Štěpánkovice 

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Multiflora s.r.o. 

IČ žadatele: 29457785 

Kontaktní osoba/ Telefon / E-mail: Rostislav Ploch/775055535/ Rostislav.Ploch@gmail.com 

Celkové náklady projektu (v tis.Kč): 564 OKEČ (6míst):   

Celkové náklady projektu (v tis.Kč) bez DPH: 496     

Požadovaná dotace (v tis.Kč): 223     

Plánovaný datum zahájení realizace projektu (rok): 2015     

Doba realizace investice (max. 3 roky) 0,60     

Předpokládaný datum zahájení provozování investice ( rok) 2016     

Předpokládaný datum ukončení provozování investice ( rok) 2024 Datum:  11.4.2014 
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1. CF projektu (tis. Kč) 
            

              

    

Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

Období 

10 

Řádek 
Výsledky provozu projektu v  tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tržby provozní (cena služby)     300,00 830,00 942,00 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 

2 Ostatní výnosy                         

3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní     300 830 942 1 222 1 222 1 222 1 222 1 222 1 222 1 222 

4 Spotřeba materiálu     71,40 155,00 200,00 287,40 287,40 287,40 287,40 287,40 287,40 287,40 

5 Spotřeba energie      4,00 17,60 18,60 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

6 Náklady na opravy a údržbu     6,00 10,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

7 Náklady na služby     70 230 175 125 125 125 125 125 125 125 

8 PŘIDANÁ HODNOTA     149 417 516 757 757 757 757 757 757 757 

9 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)     4,80 235,20 325,40 325,40 325,40 325,40 325,40 325,40 325,40 325,40 

10 Pojištění majetku, silniční daň, atd     3,00 3,00 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)     54,59 110,42 154,42 199,42 199,42 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 

12 Ostatní náklady     3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní     217 771 925 1 010 1 010 900 900 811 811 811 

14 HV provozní     83 59 17 212 212 322 322 411 411 411 

15 Úroky přijaté                         

16 Ostatní finanční výnosy                         

17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Nákladové úroky     2 4 4 3 3 2 0 0 0 0 

19 Ostatní finanční náklady                         

20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM     2 4 4 3 3 2 0 0 0 0 

21 HV finanční     -2 -4 -4 -3 -3 -2 0 0 0 0 

22 Daňová sazba (uveďte jako desetinné číslo, např. 0,25)     0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
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23 Daň z příjmu (absolutní výše )     15 10 2 40 40 61 61 78 78 78 

24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů)     66 44 10 169 169 259 261 333 333 333 

              
Řádek 

Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v 

tis.Kč     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

25 Zásoby provozní     3 12 15 15 15 15 15 15 15 15 

26 Pohledávky za odběrateli     289 812 1 500 1 900 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 

27 Závazky k dodavatelům     288 810 1 499 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 

28 Změna čistého pracovního kapitálu     4 10 2 18 63 0 0 0 0 -97 

              
Řádek 

Zdroje financování projektu v tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

29 Dotace       223 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování 

projektu     73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček     2 15 15 14 14 13 0 0 0 0 

32 Vlastní zdroje žadatele     200 0 0 0 0   0 0 0 0 

              
Řádek 

Pořízení dlouh.investic projektu (bez DPH) v tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

33 

Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný dlouhodobý 

majetek) (bez DPH)     496 0 0 
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2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - průměrná doba odpisování investice, průměrný počet 

pracovníků vyžadovaný 

              
Řádek 

Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného dlouh. 

majetku 

           

  

Název investice 

Hodnota 

investice 
(bez 

DPH) v 

tis.Kč   

 

Doba 
odpisování 

v letech 

        
34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky)     

 

3 0 

       
35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky)     

 

4 0 

       
36 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 496   

 

5 2 481 

       
36b Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 let)     

 

6 0 

       
37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let)     

 

10 0 

       
38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let)     

 

20 0 

       
39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let)     

 

30 0 

       
40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let)     

 

50 0 

       
41 Celkem 496   

 

x 2 481 

       
42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 5,0 

 
0 

         

              
Řádek Doplňující informace     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

43 Počet pracovníků k provozu investice     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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3. 

VÝPOČTY - NPV, IRR, doba 
návratnosti DN 

 
 

            Řád
ek 

CASH FLOW 
    

2015 2016 
201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

44 OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy     121 155 165 369 368 348 350 333 333 333 

45 Změny čistého pracovního kapitál     -4 -10 -2 -18 -63 0 0 0 0 97 

46 PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK     117 145 163 351 305 348 350 333 333 430 

47 Dotace     0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace     117 368 163 351 305 348 350 333 333 430 

49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice     73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Splátky nových úvěrů     2 15 15 14 14 13 0 0 0 0 

51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ     271 -15 -15 -14 -14 -13 0 0 0 0 

53 Nákup investic     496 0 0               

54 CASH FLOW INVESTIČNÍ     -496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 CASH FLOW CELKOVÉ     -109 353 148 337 291 335 350 333 333 430 

56 
FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ 
PROJEKTEM     -109 244 392 729 1 020 1 355 1 705 2 038 2 371 2 801 

 
 

            

 
 

            Řád
ek 

Diskontní sazba 
Výsledn

á DS 
Bezrizikov

á DS 
Za 

riziko 
         

57 
Diskontní sazba – v %, zaokr. na 2 des.místa 
(odvozeno od sazeb st. dluhopisů) 

3,07% 3,07% 
0,00

% 
         

 
 

  
          

Řád
ek 

CASH FLOW DISKONTOVANÉ 
    2015 2016 

201
7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

58 Nakupovaný majetek (investice)     496 0 0               

59 PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno)     117 368 163 351 305 348 350 333 333 430 

60 
Průměrné PROVOZNÍ CASH FLOW – 
nediskontované   310 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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61 CASH FLOW pro výpočet IRR     -380 368 163 351 305 348 350 333 333 430 

62 
DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,07%) 

  
  

1,000
0 

0,97
02 

0,94
13 

0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno)     496 0 0               

64 PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno)     117 357 153 320 271 299 292 269 261 327 

65 Celková investice, tj. součet investic   496 
          

66 
Součet PROVOZNÍ CASH FLOW – diskontované 
(součet efektů investice)   2 667 

 
 

  

Pirohanič 
2008 

      

 
 

            Řád
ek 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 
  Body Doporučení Pozn.: 

      

67 
NPV čistá současná hodnota 

2 171 3 DOPORUČENO ! 
Když NPV>0 pak 3 body, Když NPV = 0 pak 1 bod, Když NPV<0 
pak 0 bodů 

  

68 
IRR finanční míra výnosnosti 

80,75% 3 
   

Když IRR>=DS sazba pak 3 body, Když (IRR>=0 and IRR<DS) pak 1 bod,  
Když IRR<0 pak 0 bodů 

 

69 
DN doba návratnosti 

1,60 3 
   

Když DN<0,6*PDOI pak 3 body, Když (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod, Když 
DN>PDOI pak 0 bodů 

70 
Průměrná doba odpisování investice PDOI 

5,00 
    

Když Součet bodů > 3 pak DOPORUČENO, když Součet bodů =3 pak DOPORUČENO S 
VÝHRADOU jinak NEDOPORUČENO 
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Příloha 14: Finanční plán varianty B 

 
Ver. 405/4 17/4/08 

      

 
Finanční plán investičního projektu           

 

 
Název projektu: Rozšíření výrobních kapacit společnosti GAMYS s.r.o. 

 

 

Registrační číslo: VARIANTA B - VÝROBA DŘEVNÍCH PELET 

 

 

Místo realizace projektu (NUTS III - okres): Ostrava-město 

 

 

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: GAMYS s.r.o. 

 

 

IČ žadatele: 25861611 

 

 

Kontaktní osoba/ Telefon / E-mail: Petr Koštoval / 775951200 / kostoval@gamys.cz 

 

 

Celkové náklady projektu (v tis.Kč): 624 OKEČ (6míst):   

 

 
Celkové náklady projektu (v tis.Kč) bez DPH: 546     

 

 
Požadovaná dotace (v tis.Kč): 246     

 

 

Plánovaný datum zahájení realizace projektu (rok): 2015     

 

 

Doba realizace investice (max. 3 roky) 0,60     

 

 

Předpokládaný datum zahájení provozování investice ( rok) 2016     

 

 

Předpokládaný datum ukončení provozování investice ( rok) 2024 Datum:  16.3.2015 
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1. CF projektu (tis. Kč) 
            

              

    
Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 Období 10 

Řádek 
Výsledky provozu projektu v  tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tržby provozní (cena služby)     1 099 3 000 3 800 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 

2 Ostatní výnosy                         

3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní     1 099 3 000 3 800 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 

4 Spotřeba materiálu     99 175 220 307 307 307 307 307 307 307 

5 Spotřeba energie      57 170 200 237 237 237 237 237 237 237 

6 Náklady na opravy a údržbu     7 13 35 35 35 35 35 35 35 35 

7 Náklady na služby     70 230 175 125 125 125 125 125 125 125 

8 PŘIDANÁ HODNOTA     866 2 412 3 170 3 351 3 351 3 351 3 351 3 351 3 351 3 351 

9 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)     135 624 715 715 715 715 715 715 715 715 

10 Pojištění majetku, silniční daň, atd     4 4 10 10 11 11 11 11 11 11 

11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)     60 122 166 211 211 89 89 0 0 0 

12 Ostatní náklady     4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní     436 1 353 1 536 1 655 1 656 1 534 1 534 1 445 1 445 1 445 

14 HV provozní     663 1 647 2 264 2 400 2 399 2 521 2 521 2 610 2 610 2 610 

15 Úroky přijaté                         

16 Ostatní finanční výnosy                         

17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Nákladové úroky     4 7 7 5 5 4 0 0 0 0 

19 Ostatní finanční náklady                         

20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM     4 7 7 5 5 4 0 0 0 0 

21 HV finanční     -4 -7 -7 -5 -5 -4 0 0 0 0 

22 Daňová sazba (uveďte jako desetinné číslo, např. 0,25)     0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

23 Daň z příjmu (absolutní výše )     125 312 429 455 455 478 479 496 496 496 
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24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů)     534 1 328 1 828 1 940 1 939 2 039 2 042 2 114 2 114 2 114 

              
Řádek 

Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v tis.Kč     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

25 Zásoby provozní     7 24 27 27 27 27 27 27 27 27 

26 Pohledávky za odběrateli     289 812 1 500 1 900 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 1 197 

27 Závazky k dodavatelům     288 810 1 499 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 811 

28 Změna čistého pracovního kapitálu     8 18 2 18 63 0 0 0 0 -109 

              
Řádek 

Zdroje financování projektu v tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

29 Dotace       246 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování projektu     100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček     4 20 20 19 19 17 0 0 0 0 

32 Vlastní zdroje žadatele     0 0 0 0 0   0 0 0 0 

              
Řádek 

Pořízení dlouh.investic projektu (bez DPH) v tis.Kč     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

33 

Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný dlouhodobý 

majetek) (bez DPH)     546     
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2. 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - průměrná doba odpisování investice, průměrný počet 

pracovníků vyžadovaný 
      

              Řád

ek 
Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného dlouh. 

majetku 

           

  

Název investice 

Hodnota 
investice 

(bez 

DPH) v 
tis.Kč   

 

 

        
34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky)     

          
35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky)     

          
36 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 546   

          
36b Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 let)     

          
37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let)     

          
38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let)     

          
39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let)     

          
40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let)     

          
41 Celkem 546   

          
42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 5,0 

 
0 

         

              Řád

ek 
Doplňující informace 

    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

43 Počet pracovníků k provozu investice     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3. VÝPOČTY - NPV, IRR, doba 

návratnosti DN 

 
 

            Řád

ek 
CF 

    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

44 
OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy 

    594 

1 

450 

1 

994 2 151 2 150 2 128 2 131 2 114 2 114 2 114 

45 Změny čistého pracovního kapitál     -8 -18 -2 -18 -63 0 0 0 0 109 

46 
PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK 

    586 
1 

432 
1 

992 2 133 2 087 2 128 2 131 2 114 2 114 2 223 

47 Dotace     0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 
PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace 

    586 

1 

678 

1 

992 2 133 2 087 2 128 2 131 2 114 2 114 2 223 

49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice     100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Splátky nových úvěrů     4 20 20 19 19 17 0 0 0 0 

51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 CF Z FINANCOVÁNÍ     96 -20 -20 -19 -19 -17 0 0 0 0 

53 Nákup investic     546 0 0               

54 CF INVESTIČNÍ     -546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 
CF CELKOVÉ 

    136 

1 

658 

1 

972 2 114 2 068 2 111 2 131 2 114 2 114 2 223 

56 
FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM 

    136 

1 

794 

3 

766 5 880 7 949 10 059 12 190 14 304 16 419 18 642 

 
 

            

 
 

            Řád
ek 

Diskontní sazba 
Výsledná 

DS 
Bezrizikov

á DS 
Za 

riziko 

         

57 

Diskontní sazba – v %, zaokr. na 2 des.místa (odvozeno 

od sazeb st. dluhopisů) 
3,07% 3,07% 

0,00

% 

         

 
 

  
          

Řád
ek 

CF DISKONTOVANÉ 
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

58 Nakupovaný majetek (investice)     546 0 0               

59 
PROVOZNÍ CF (nediskontováno) 

    586 
1 

678 
1 

992 2 133 2 087 2 128 2 131 2 114 2 114 2 223 
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60 Průměrné PROVOZNÍ CF – nediskontované   1 919 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 
CF pro výpočet IRR 

    40 

1 

678 

1 

992 2 133 2 087 2 128 2 131 2 114 2 114 2 223 

62 
DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,07%) 

  
  

1,000

0 

0,97

02 

0,94

13 
0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno)     546 0 0               

64 
PROVOZNÍ CF (diskontováno) 

    586 

1 

628 

1 

875 1 948 1 849 1 829 1 777 1 711 1 660 1 693 

65 Celková investice, tj. součet investic   546 

          

66 

Součet PROVOZNÍ CF – diskontované (součet efektů 

investice)   16 558 

   

Pirohanič 

2008 

      

 
 

            Řád

ek 
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 

  Body Doporučení Pozn.: 

      

67 
NPV čistá současná hodnota 

16 012 3 DOPORUČENO ! 

Když NPV>0 pak 3 body, Když NPV = 0 pak 1 bod, Když NPV<0 pak 
0 bodů 

  

68 
IRR finanční míra výnosnosti 

#DIV/0! 0 

   

Když IRR>=DS sazba pak 3 body, Když (IRR>=0 and IRR<DS) pak 1 bod,  Když 

IRR<0 pak 0 bodů 

 

69 
DN doba návratnosti 

0,28 3 

   

Když DN<0,6*PDOI pak 3 body, Když (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod, Když 
DN>PDOI pak 0 bodů 

70 
Průměrná doba odpisování investice PDOI 

5,00 

    

Když Součet bodů > 3 pak DOPORUČENO, když Součet bodů =3 pak DOPORUČENO S 

VÝHRADOU jinak NEDOPORUČENO 
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Příloha 15: Finanční plán varianty C 

  

Ver. 405/4 17/4/08 

            

  
Finanční plán investičního projektu           

       

  
Název projektu: Rozšíření výrobních kapacit společnosti Multiflora s.r.o. 

  
     

  

Registrační číslo: VARIANTA C - VÝROBA DŘEVNÍCH BRIKET 

       

  

Místo realizace projektu (NUTS III - okres): Štěpánkovice 

       

  

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Multiflora s.r.o. 

       

  

IČ žadatele: 29457785 

       

  

Kontaktní osoba/ Telefon / E-mail: Rostislav Ploch/775055535/ Rostislav.Ploch@gmail.com 

       

  

Celkové náklady projektu (v tis.Kč): 736 
OKEČ 

(6míst):   

       

  

Celkové náklady projektu (v tis.Kč) bez DPH: 638     

       

  
Požadovaná dotace (v tis.Kč): 287     

       

  
Plánovaný datum zahájení realizace projektu (rok): 2015     

       

  

Doba realizace investice (max. 3 roky) 0,60     

       

  

Předpokládaný datum zahájení provozování investice ( 
rok) 2016     

       

  

Předpokládaný datum ukončení provozování investice ( 

rok) 2024 Datum:  11.4.2014 
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1. CF projektu (tis. Kč) 

            

               

     

Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 

Období 

5 Období 6 Období 7 Období 8 Období 9 

Období 

10 

 

Řádek 
Výsledky provozu projektu v  tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 Tržby provozní (cena služby)     944,63 2125,99 3178,99 3485,99 3485,99 3485,99 3485,99 3485,99 3485,99 3485,99 

 

2 Ostatní výnosy                         

 

3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní     945 2 126 3 179 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 

 
4 Spotřeba materiálu     98,93 175,00 220,00 307,41 307,41 307,41 307,41 307,41 307,41 307,41 

 

5 Spotřeba energie      55,00 189,00 200,00 224,26 224,26 224,26 224,26 224,26 224,26 224,26 

 

6 Náklady na opravy a údržbu     10,00 20,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

 

7 Náklady na služby     70 230 175 125 125 125 125 125 125 125 

 

8 PŘIDANÁ HODNOTA     711 1 512 2 542 2 787 2 787 2 787 2 787 2 787 2 787 2 787 

 
9 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)     107,21 556,80 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 

 
10 Pojištění majetku, silniční daň, atd     4,00 4,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

 

11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)     71,26 142,11 186,10 231,10 231,10 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 

 

12 Ostatní náklady     8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní     424 1 332 1 405 1 512 1 513 1 371 1 371 1 282 1 282 1 282 

 

14 HV provozní     520 794 1 774 1 974 1 973 2 115 2 115 2 204 2 204 2 204 

 
15 Úroky přijaté                         

 
16 Ostatní finanční výnosy                         

 

17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

18 Nákladové úroky     5 10 10 11 11 8 0 0 0 0 

 

19 Ostatní finanční náklady                         

 

20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM     5 10 10 11 11 8 0 0 0 0 

 
21 HV finanční     -5 -10 -10 -11 -11 -8 0 0 0 0 

 
22 Daňová sazba (uveďte jako desetinné číslo, např. 0,25)     0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 



  

3 

 

 

23 Daň z příjmu (absolutní výše )     98 149 335 373 373 400 402 419 419 419 

 

24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů)     417 635 1 429 1 590 1 589 1 707 1 713 1 785 1 785 1 785 

               

 

Řádek 
Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v 

tis.Kč     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

25 Zásoby provozní     6 24 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

26 Pohledávky za odběrateli     289 812 1 500 1 900 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 

 

27 Závazky k dodavatelům     288 810 1 499 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 

 
28 Změna čistého pracovního kapitálu     7 19 2 18 63 0 0 0 0 -109 

               

 

Řádek 
Zdroje financování projektu v tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
29 Dotace       287 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

30 

Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování 

projektu     151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček     6 30 30 30 27 27 0 0 0 0 

 

32 Vlastní zdroje žadatele     200 0 0 0 0   0 0 0 0 

               

 

Řádek 
Pořízení dlouh.investic projektu (bez DPH) v tis.Kč     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
33 

Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný dlouhodobý 

majetek) (bez DPH)     638 0 0 
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2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - průměrná doba odpisování investice, průměrný počet 

pracovníků vyžadovaný 

               

 

Řád

ek 
Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného dlouh. 

majetku 

           

 
  

Název investice 

Hodnota 

investice 
(bez 

DPH) v 

tis.Kč   

 

Doba 

odpisov

ání v 
letech 

        

 

34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky)     

 

3 0 

       

 

35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky)     

 

4 0 

       

 
36 

Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 
638   

 

5 

3 

190 

       

 

36b 
Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 
let)     

 

6 0 

       

 

37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let)     

 

10 0 

       

 

38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let)     

 

20 0 

       

 
39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let)     

 

30 0 

       

 

40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let)     

 

50 0 

       

 

41 
Celkem 

638   

 

x 
3 

190 

       

 
42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 5,0 

 
0 

         

               

 

Řád

ek 
Doplňující informace 

    
2015 2016 

201

7 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

43 Počet pracovníků k provozu investice     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3. 

VÝPOČTY - NPV, IRR, doba 

návratnosti DN 
            

  
 

            

 

Řád

ek 
CF 

    
2015 2016 

201

7 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
44 

OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy 
    489 777 

1 

615 1 821 1 820 1 796 1 802 1 785 1 785 1 785 

 

45 Změny čistého pracovního kapitál     -7 -19 -2 -18 -63 0 0 0 0 109 

 

46 
PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK 

    482 758 
1 

613 1 803 1 757 1 796 1 802 1 785 1 785 1 894 

 
47 Dotace     0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

48 
PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace 

    482 1 045 

1 

613 1 803 1 757 1 796 1 802 1 785 1 785 1 894 

 

49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice     151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

50 Splátky nových úvěrů     6 30 30 30 27 27 0 0 0 0 

 
51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
52 CF Z FINANCOVÁNÍ     345 -30 -30 -30 -27 -27 0 0 0 0 

 

53 Nákup investic     638 0 0               

 

54 CF INVESTIČNÍ     -638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
55 

CF CELKOVÉ 
    188 1 015 

1 

583 1 773 1 730 1 769 1 802 1 785 1 785 1 894 

 

56 

FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ 

PROJEKTEM     188 1 203 

2 

786 4 560 6 290 8 059 9 861 11 647 13 432 15 327 

  
 

            

  
 

            

 

Řád
ek 

Diskontní sazba 
Výsledná 

DS 
Bezrizikov

á DS 
Za 

riziko 

         

 

57 

Diskontní sazba – v %, zaokr. na 2 des.místa 

(odvozeno od sazeb st. dluhopisů) 
3,07% 3,07% 0,00% 

         

  
 

  
          

 

Řád
ek 

CF DISKONTOVANÉ 
    2015 2016 

201
7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
58 Nakupovaný majetek (investice)     638 0 0               
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59 
PROVOZNÍ CF (nediskontováno) 

    482 1 045 
1 

613 1 803 1 757 1 796 1 802 1 785 1 785 1 894 

 
60 Průměrné PROVOZNÍ CF – nediskontované   1 576 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

61 
CF pro výpočet IRR 

    -156 1 045 
1 

613 1 803 1 757 1 796 1 802 1 785 1 785 1 894 

 

62 
DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,07%) 

  
  1,0000 0,9702 

0,94

13 
0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

 

63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno)     638 0 0               

 

64 
PROVOZNÍ CF (diskontováno) 

    482 1 014 

1 

518 1 647 1 557 1 544 1 503 1 445 1 402 1 443 

 

65 Celková investice, tj. součet investic   638 

          

 
66 

Součet PROVOZNÍ CF – diskontované (součet efektů 

investice)   13 555 
   

Pirohanič 

2008 
      

  
 

            

 

Řád

ek 
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 

  Body Doporučení Pozn.: 

      

 
67 

NPV čistá současná hodnota 
12 917 3 DOPORUČENO ! 

Když NPV>0 pak 3 body, Když NPV = 0 pak 1 bod, Když NPV<0 pak 

0 bodů 
  

 

68 
IRR finanční míra výnosnosti 

714,63% 3 

   

Když IRR>=DS sazba pak 3 body, Když (IRR>=0 and IRR<DS) pak 1 bod,  Když 
IRR<0 pak 0 bodů 

 

 
69 

DN doba návratnosti 
0,40 3 

   

Když DN<0,6*PDOI pak 3 body, Když (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod, Když 

DN>PDOI pak 0 bodů 

 

70 
Průměrná doba odpisování investice PDOI 

5,00 

    

Když Součet bodů > 3 pak DOPORUČENO, když Součet bodů =3 pak DOPORUČENO S 

VÝHRADOU jinak NEDOPORUČENO 

               

               

 


