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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je podnikatelský záměr průmyslového podniku. V první 

teoretické části jsou vymezeny požadavky na podnikatelský záměr a jeho struktura. Druhá 

část práce se věnuje jednotlivým metodám vyhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru. 

Třetí část je také teoretická a pojednává o riziku a metodách ohodnocení rizik.  Praktická část 

je součástí přílohy, v níž je sestaven podnikatelský záměr fiktivní průmyslové firmy, dále jsou 

zde vyhodnoceny rizika, která mohou nastat při vstupu na trh a také jsou shrnuty zjištěné 

výsledky praktického příkladu. 

Cílem bakalářské práce je charakteristika podnikatelského záměru, specifikace metod 

hodnocení podnikatelského záměru, specifikace rizik a popis metod vyhodnocení rizik, 

sestavení fiktivního podnikatelského záměru průmyslové firmy a vyhodnocení rizik pro 

fiktivní podnikatelský záměr průmyslové firmy. 

Abstract 

The theme of the thesis is the business plan of an industrial enterprise. In the first part 

sets out the requirements for a business plan and its structure. The second part deals with 

various methods of evaluating the effectiveness of the business plan. The third part is the 

theoretical and discusses about the risk and assessment methods of a risk management. The 

practical part is included in the Annex, where it is assembled business plan fictitious 

industrial firms, there are also evaluated the risks which may occur in entering the market and 

also summarizes obtained results of practical example.  

The aim of the thesis is the characterization of the business plan, specification methods 

for the assessment of the business plan, specifications and a description of the risk and 

assessment of the risks, assembled a fictitious business plan industrial firms and risk 

assessment for a fictional business plan for an industrial company.  

Klíčová slova 

Podnikatelský záměr; hodnocení efektivnosti investic; produkt; společnost. 

Key words 

Business plan; evaluation of investment efficiency; product; corporation. 
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ÚVOD 

Současná situace na trhu je pro začínající podnikatele příznivá pro zahájení 

podnikatelské činnosti. Dnes může podnikat každý, jestliže splní zákonem dané podmínky. 

Konkurence je sice veliká, ale pořád se na trhu dají najít nevyužité mezery, které mohou být 

vyplněny dobrým nápadem skrývajícím se v hlavě potencionálního podnikatele. Jenom dobrý 

nápad bohužel nestačí, chce to pevnou vůli, odhodlání a také finanční prostředky,  

jež s realizací podnikatelského nápadu souvisí a které mohou být v případě neúspěchu 

definitivně ztraceny. Potencionální podnikatel by se neměl na začátku podnikání ve svém 

rozhodnutí unáhlit. Mnoho společností, které byly založeny s dobrým nápadem,  

díky špatnému úsudku a odhadu podnikatele zkrachovaly. Podnikatel např. neodhadnul tržní 

poptávku, velkou konkurenci, nestabilní tržní prostředí, špatně zvolil marketingovou strategii, 

nestačil technologickému pokroku konkurentů a díky tomu byla firma nucena ukončit svoji 

činnost. Rozhodnutí o startu podnikání s sebou přináší nejenom pozitivní, ale i negativní 

důsledky a na to by měl podnikatel před samotnou realizací myslet. Všechny myšlenky  

a nápady by si měl potencionální či stávající podnikatel před zahájením veškeré aktivity 

podrobně sepsat na papír. Díky tomu může odvrátit případný nezdar a také zjistit,  

že jeho nápad nemusí být realizovatelný tak, jak by si to představoval.  

K sepsání myšlenek slouží podnikatelský záměr, díky němuž si podnikatel upřesní 

mnoho faktů, které ho předtím nenapadly. Podnikatelský záměr by si měli sepsat  

jak začínající podnikatelé, tak i stávající podnikatelské subjekty, kteří chtějí přijít na trh 

s novým výrobkem, zavést novou technologii výroby nebo si rozšířit své možnosti.  

Jestliže je podnikatelský záměr dobře zpracovaný a napsaný, může pomoci budoucímu  

či stávajícímu podnikateli najít potencionální investory, kteří mu finančně pomohou jeho 

záměr uskutečnit.  

Cílem této bakalářské práce je představit podnikatelský záměr jako celek a vypracovat 

podnikatelský záměr fiktivní průmyslové firmy.  
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1 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr – teorie 

Každý jedinec, který se rozhodne pro vlastní podnikání a nemá dostatek financí 

na rozjezd, bude pro realizaci pravděpodobně potřebovat finanční pomoc banky. Osoba 

(budoucí podnikatel), která se rozhodne pro úvěr na financování své podnikatelské činnosti, 

musí předložit bance vypracovaný podnikatelský záměr (plán). Podnikatelský záměr 

je základní a zásadní strategický dokument, který vytváříme před zahájením podnikání, 

v průběhu podnikatelské činnosti nebo při kapitálovém posílení podniku. Podnikatelský 

záměr je nutné předložit vždy, jestliže došlo k rozhodnutí podnikatele požádat banku o úvěr 

a banka jej pečlivě vyhodnocuje. Banka na základě předloženého podnikatelského záměru 

zjišťuje a prověřuje úvěruschopnost potencionálního dlužníka. Podnikatel by měl v záměru 

představit všechny podstatné vnější a vnitřní faktory související s jeho stávající nebo budoucí 

podnikatelskou činností a odůvodnit tím, proč by mu měla banka poskytnout finanční krytí 

pro realizaci jeho záměru. Lze říci, že vypracovaným záměrem má podnikatel v plánu 

zaujmout a oslovit potencionální poskytovatele finančních prostředků popř. bankovního úvěru 

(banky, investory…), jestliže chce pro realizaci svého záměru využít jejich kapitál. Díky 

kvalitně vytvořenému podnikatelskému záměru může zvýšit šance na získání cizího kapitálu 

od poskytovatele půjčky. [1, 2, 3] 

Jestliže podnikatel chce vytvořit podnikatelský záměr, tak by měl pro jeho zpracování 

znát určité informační vstupy např. investiční program firmy, finanční plán firmy a výsledky 

technicko-ekonomických studií. Pokud má plán splňovat svou úlohu, měl by obsahovat 

informace o vývoji podniku, jeho cílech a plánovaných aktivitách. Na základě těchto 

informací by měl být investor schopen odhadnout výnosnost podniku, dále informace 

o předpokládaném množství kapitálu a předpokládaném vývoji trhu. Podnikatelský záměr 

předkládaný budoucímu poskytovateli finančního úvěru by měl být sestaven tak, aby byl 

srozumitelný (snaha o jednoduché vyjadřování, logické navazování jednotlivých vět, 

jednotlivé údaje jsou vkládány do přehledných tabulek a taky správně volit množství 

a vhodnost přídavných jmen). Měl by být logický (jednotlivé údaje by měly na sebe navazovat), 

stručný (základní údaje se stručně zvolenými informacemi). [1, 3, 4] 

Hlavní účel podnikatelského záměru lze rozdělit na dvě roviny a to interní a externí. 

Interní rovinou rozumíme to, že se jedná o předpis, sloužící jako základ pro řízení firmy 

a nástroj plánování. Také by měl být dokumentem, který slouží jako klíčový podklad 
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pro rozhodování a kontrolu ve firmě. Pro zakladatele podniku by měl být také ústředním 

dokumentem charakterizujícím podnikovou koncepci. V externí rovině podnikatelský záměr 

slouží především jako přesvědčovací dokument, který má obeznámit investory 

o smysluplnosti podnikatelského projektu. [1, 3, 4] 

 

Jestliže se budoucí podnikatel rozhodne realizovat podnikatelský záměr, měl 

by si před tím odpovědět na pár základních otázek. Také si musí být vědom provázanosti mezi 

různými faktory, které mohou v budoucnu působit a ovlivňovat jeho podnikání. První 

z otázek, na kterou by měl znát odpověď je: ,,Kde jsem nyní?‘‘. To znamená, že by měl 

vědět, jakou má nebo bude mít jeho podnikání právní formu a také, jaká je nebo bude jeho 

organizační struktura. Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí je volba těch zaměstnanců, 

na kterých bude záviset všechno důležité v podniku. Dále je velice důležité vybrat správně 

prostředí, v němž bude podnik působit. K výběru lokace podnikání slouží tzv. PEST analýza, 

pomocí níž podnikatel zkoumá faktory obecného prostředí. PEST analýza se skládá z těchto 

částí (oblastí) [3, 5]:  

P - Politické a legislativní, E – Ekonomické, S - Sociální a kulturní, T – Technologické. 

Další důležitou otázkou pro budoucího podnikatele je: ,,Kam směřuji?‘‘. V této 

otázce se zamýšlí nad stanovením cíle a strategie budoucího podniku. Do třetice se zabývá 

otázkou: ,, Jak se dostanu k vytyčenému cíli?‘‘. Zde musí pro získání odpovědi zpracovat tři 

důležité kroky. Prvním z nich je podrobný finanční plán, včetně základní finanční analýzy. 

Druhým krokem rozumíme návrh řízení lidských, finančních a materiálových zdrojů. Třetí 

krok obsahuje zpracování marketingového plánu. [5] 

Rozdíl mezi podnikatelským záměrem a podnikatelským plánem  

Podnikatelský plán je celofiremní dokument, který počítá komplexně se všemi 

oblastmi a jejich žádoucím vývojem, na rozdíl od podnikatelského záměru, jež se zabývá 

pouze jednou realizací investičního projektu, resp. souboru těchto projektů. [1] 

1.1 Struktura podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr vytvořený pro výrobní nebo obchodní podnik musí mít určitou 

strukturu a nezáleží na tom, o který druh podnikání se jedná. Co se týká správného sestavení 

podnikatelského záměru, platí obecné pravidlo, že bez důkladné analýzy trhu není možný. 

Díky tomu mu bude v budoucnosti věnována patřičná pozornost. V budoucnosti totiž bude 
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podnikateli sloužit nejen při založení společnosti, ale také v prvních letech podnikání.  

(V budoucnosti mu bude věnována patřičná pozornost. Bude podnikateli sloužit při zakládání 

společnosti, ale také v prvních letech podnikání.) Jednotlivé body a nápady musí být zapsány 

tak, aby je bylo možno použít ve správnou chvíli. Měly by v něm také být definovány kroky, 

které povedou ke správné realizaci záměru. Tyto kroky jsou zobrazeny na obrázku 1.1. [6] 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Kroky k sestavení podnikatelského záměru. [6] 

 

 

 

Shromážděte doposud všechny 

vypracované plánovací podklady. 

Doplňte informace o personálu, 

provozních prostorách, právních 

aspektech, finančním průzkumu a 

vašem výzkumu trhu. 

Pokud třeba, kontaktujte účetního, 

právníka a dodavatele. 

Posuďte, zda nepotřebujete 

konzultace s odborníky nebo 

dodavateli. 

Načrtněte text podnikatelského 

záměru. 

Vytvořte si potřebnou časovou 

rezervu. Pracujte na těch částech 

záměru, k nimž máte dostatek 

informací, poté můžete zahájit 

výzkum na vyplnění mezer. 

Doplňte veškeré náklady, ceny a 

prognózy, které byly součástí vašeho 

průzkumu. 

Proveďte vyčíslení plánu a prognózu 

finančních toků. 

Dokončete podnikatelský záměr. 

Upřesněte podnikatelský záměr a 

prognózu finančních toků. 
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1.2 Návrh podnikatelského záměru 

Skladba podnikatelského záměru by měla vypadat takto: 

1. Titulní strana 

2. Obsah 

3. Exekutivní souhrn 

4. Analýza odvětví 

5. Popis podniku 

6. Výrobní plán 

7. Marketingový plán 

8. Organizační plán 

9. Hodnocení rizik 

10. Finanční plán 

11. Přílohy 

 

1.2.1 Titulní strana 

Titulní list dokumentu, by nás měl seznámit se základními údaji o názvu a sídle 

společnosti, jménech podnikatelů a jejich telefonního a popř. e-mailového spojení. Dále 

informace o společnosti, tzn. její popis a povahu podnikání a samozřejmě také strukturu 

společnosti a způsob jejího financování. Také by měla obsahovat prohlášení o obchodním 

tajemství, důvěrnosti dokumentu a o zákazu vytváření kopií, jak v papírové tak v elektronické 

podobě bez souhlasu autora dokumentu. [5, 7] 

 

1.2.2 Obsah 

Podnikatelský záměr je obvykle rozsáhlý dokument a proto by měl být jeho součástí 

obsah. Často se na něj zapomíná a díky tomu se ztíží vyhledávání jednotlivých kapitol a navíc 

to může způsobit rozladěnost potencionálního investora, jestliže chce v tomto dokumentu 

rychle vyhledat konkrétní informaci. Měl by být přehledný a rozčleněný maximálně do třech 

úrovní. [7, 8] 
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1.2.3 Exekutivní souhrn 

Pro podnikatelský záměr je tato část nejdůležitější, Především pokud podnikatel shání 

finanční prostředky. Neměla by být chápána jako úvod záměru. Jedná se o shrnutí 

nejdůležitějších informací a vyzdvihnutí hlavních myšlenek podnikatelského záměru. [1, 3] 

Cílem je podnítit zvědavost potencionálních investorů a nalákat je ke čtení celého dokumentu. 

Také by měl být zaměřen na takové aspekty podnikání, aby ukázal firmu v tom nejlepším 

světle. Neměl by být příliš krátký ani dlouhý. Shrnutí je obvykle sestavováno až po dokončení 

dokumentu a vždy tvoří jeden ze základních pilířů celého podnikatelského záměru. 

Jeho součástí by měly být tyto důležité body [1, 3]: 

1. Předmět podnikání – stručně seznámit čtenáře s předmětem svého podnikání, 

také s nabídkou výrobků a produktů, resp. službami své činnosti. 

2. Popis trhů, distribučních cest – zde popíše trhy, na které by chtěl své služby orientovat 

a také distribuční cesty, které použije k dosažení těchto trhů. 

3. Strategické cíle podniku – objasnit cíle podniku a způsob jejich dosažení, možnost 

dalšího růstu a představu, ze které vychází. 

4. Ekonomické aspekty – napsat výši potřebného kapitálu na realizaci záměru, 

jeho použití, odhady zisku a obratu a očekávaný roční výnos investora. 

5. Faktory úspěchu – uvést své nejdůležitější výhody a výjimečnost podnikatelského 

záměru oproti stávající konkurenci. [1, 3] 

 

1.2.4 Analýza odvětví 

Tato analýza se zabývá celou řadou faktorů. Řadí se zde analýza konkurenčního 

prostředí, odvětví z hlediska historických výsledků a vývojových trendů a také analýza trhu 

závislá na segmentaci zákazníků. Pro podnikatelský záměr jsou nejdůležitější informace 

týkající se odběratelů a konkurence. Proto se podnikatel snaží o detailní charakteristiku 

tržního segmentu. Patří sem velikost odběratelů (firem), jejich působnost v daném odvětví, 

množství objednávek a vzdálenost odběratelů od podniku. Dále je důležité zajímat se 

o celkovou velikost trhu nabízející stejný popř. podobný produkt a sezónnost produktu. 

Jestliže se jedná o průmyslový podnik, tak jsou pro podnikatele důležité i firmy, které by 

mohly být budoucími odběrateli. Analýza prostředí není složitá a finančně náročná, a proto je 

pro budoucího podnikatele výhodná. Může nám pomoci zkvalitnit strategické plánování 

organizace i bez pomoci složitých informačních systémů a pomůže nám integrovat 

kvalitativní i kvantitativní informace. [5, 10] 
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1. Analýza konkurence 

Budoucí podnikatelé, kteří přináší na trh nové převratné produkty, se někdy 

mylně domnívají, že v budoucím podnikatelském segmentu neexistuje konkurence. 

Mnohdy si však neuvědomí, že problém, na který oni přináší převratné řešení, lze 

vyřešit i jiným způsobem. Analýzou konkurence se budoucí podnikatel snaží nejprve 

určit skutečné konkurenty (firmy), které působí se stejným či podobným produktem 

na stejném trhu. Následně by si měl určit konkurenci, která může podnikatele ohrozit 

v budoucnosti (potencionální konkurenti). Určené konkurenty by si podnikatel měl 

rozčlenit na [4, 7]: 

 Hlavní - zástupci jsou obvykle firmy, které mají vysoké postavení 

na daném trhu a budou jej mít nadále a firmy, které se naší firmě podobají. 

 Vedlejší – firmy, které nezastupují velkou roli na trhu a neměli by budoucí 

podnikání ohrozit. 

Podnikatel by se měl hlavně zaměřit na jejich podíl na trhu, růst, výrobky, 

ceny, dostupnost, služby zákazníkům atd. Tyto informace by měl rozdělit na jejich 

silné a slabé stránky. Díky internetu, reklamě, tisku a informačním brožurám se zprávy 

o konkurenci dají lehce získat. Podnikatel by měl také umět se získanými údaji 

správně naložit, aby mu byly ku prospěchu. [4, 7] 

2. Analýza zákazníků 

Důležitým faktorem pro podnikání je i vlastní průzkum zákazníků. Podnikatel 

by si měl touto analýzou vymezit detailně tržní segment, na kterém chce působit 

a zjistit předpokládané odběratele svého produktu. Měl by se jí věnovat detailněji 

a podle ní přizpůsobit své podnikání. Průzkum by měl být vytvořen tak, 

aby bylo možno získat jasné odpovědi na požadavky zákazníka seřazené 

dle důležitosti, jak to vidí on.  Tato analýza by měla definovat cílovou skupinu 

zákazníků i produkt, který bude odběrateli poskytován. Také by zde měly být napsány 

důvody, které by měly přimět zákazníka ke koupi produktu. V záměru by tyto klíčové 

informace o odběratelích a zákaznících neměly chybět, protože investory zajímá, 

jak podnikatel dokáže oslovit budoucí zákazníky ke koupi svého produktu. [4, 11] 
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3. SWOT analýza 

Jedná se o vhodný nástroj v rámci strategické situační analýzy, který zkoumá 

vzájemné vztahy výsledků externí a interní analýzy. Provádí se jako součást 

komplexní analýzy nebo jako samotný krok. Jedná se o zkratku vytvořenou 

z anglických slov: strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), oportunities 

(příležitosti), threats (hrozby). Zjištěné hodnoty se zapisují do tabulky pro větší 

přehlednost. [7, 16] 

 Silné stránky - bývají zastoupeny interními faktory, které pomohou firmě 

k silné pozici na trhu a představují oblasti, v nichž firma vyniká. Tyto faktory 

mohou být podkladem konkurenční výhody. 

 Slabé stránky – přesný opak silných stránek. Faktory, ve kterých je firma 

slabá, což brání efektivnímu výkonu firmy.  

 Příležitosti – pokud jsou identifikovány, přináší zvýhodnění podniku oproti 

konkurenci. Jsou to možnosti, které při realizaci zlepšují vyhlídky firmy  

na růst, účinnější splnění cílů apod.  

 Hrozby – nepříznivé situace, které mohou znamenat překážky pro činnost 

firmy. Podnik musí brát v potaz jak hrozby mikrookolí, tak i makrookolí, 

přičemž by měla firma na hrozby rychle reagovat a snažit se je odstranit,  

popř. minimalizovat. [7, 16, 26] 

Vyhodnocení SWOT analýzy pomocí párového srovnání (plus/mínus matice) 

Jedná se o častý způsob vyhodnocení SWOT analýzy. Pro volbu vhodné 

marketingové strategie se často využívá díky tomu, že umožňuje identifikovat priority 

strategických postupů organizace, čehož docílí vytvořením pořadí identifikovaných 

silných popř. slabých stránek a příležitostí nebo hrozeb firmy. Do matice  

jsou zaneseny silné a slabé stránky do sloupců a příležitosti a hrozby do řádků.  

Rozlišují se vztahy [25]: 

 Silná oboustranně pozitivní vazba: ++ 

 Silná oboustranně negativní vazba: -- 

 Slabší pozitivní vazba: + 

 Slabší negativní vazba: - 

 Žádný vzájemný vztah: 0  
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Plusy a mínusy pro jednotlivé faktory v řádcích a sloupcích se sečtou, přičemž  

se sledují extrémní hodnoty. Ty kategorie, kde součet nabývá extrémních hodnot,  

by měly být považovány za rozhodující z hlediska připravované strategie. [25, 26] 

 

1.2.5 Popis podniku 

Tato část by měla obsahovat podrobný popis a kontaktní údaje budoucího 

či stávajícího podniku. Měla by obsahovat veškerá doložitelná fakta, týkající se založení 

podniku, sídla firmy, majitelů, strategie podniku, úspěchů, kterých podnik dosáhl, 

dlouhodobých cílů a cest k jejich dosažení. Podnikatel by zde měl, pokud podnik teprve 

zakládá, uvést, o jakou zákonnou formu podniku se bude jednat a také typ živnosti, 

kterou bude provozovat. Také by mělo být nastíněno zákulisí průmyslového odvětví, 

ve kterém se podnik nachází či bude nacházet. Mezi klíčové prvky, které by měly být 

zahrnuty do popisu podniku, řadíme [3, 8, 12]: 

1. Působiště podniku  

Správná volba umístění podniku je pro budoucího podnikatele klíčová a mnohdy 

rozhoduje o udržitelnosti podnikání. Při výběru lokality by měl podnikatel zohlednit mnoho 

faktorů, které mohou v budoucnu ovlivnit jeho podnikání a to:  

 druh podnikání, 

 legislativní podmínky, 

 dostupnost kvalifikované pracovní síly, 

 vzdálenost od odběratelů a jejich potřeby, 

 dostupnost energie a materiálových zdrojů, 

 náklady na provoz,  

 loajalitu pracovníků, 

 vztahy k blízkému okolí,  

 ekologické aspekty podnikání atd. 

 

Obecně však platí, že hlavní konkurenční výhodou může být umístění podniku 

do lokality s dobrou přístupností, kde se vyskytují jak zákazníci, tak i odběratelé. [8, 9, 12] 
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2. Popis výrobku 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí záměru, v níž podnikatel představí investorovi 

nový či stávající výrobek na trhu. Podnikatel by měl v této části definovat všechny vlastnosti 

výrobku, náročnost výroby, technické parametry a materiály, ze kterých se bude výrobek 

vyrábět. U stávajícího výrobku podnikatel uvádí výhody oproti konkurenci např. snížení ceny 

z důvodu zavedení nových technologií ve výrobě. Také by zde měl určit cílovou skupinu 

odběratelů, na kterou se hodlá se svým produktem zaměřit a odvětví, v němž se bude výrobek 

prodávat. Součástí popisu by měly být sepsány i doplňkové služby k produktu, jako jsou 

prodloužená záruka, množstevní slevy aj. [8] 

 

3. Lidské zdroje 

Nejdůležitější složkou v podniku jsou lidské zdroje. Podnikání se vždy odvíjí 

od budoucích zaměstnanců, a proto by si měl podnikatel vytvořit časovou osnovu pro nábor 

budoucích pracovníků. Měl by vědět, kdy a jaké množství, popř. typ pracovníků bude v dané 

chvíli potřebovat.  Také musí promyslet, kdo bude zodpovědný za výběr zaměstnanců 

a kde tyto pracovníky získá. V menších firmách si své pracovníky většinou vybírají sami 

vedoucí jednotlivých útvarů a oddělení, zatímco ve větších firmách je obvykle zodpovědný 

za výběr zaměstnanců ředitel lidských zdrojů (průmyslový podnik zaměstná personálního 

manažera). Kromě plánování a rozvoje lidských zdrojů musí mít podnikatel také definovaný 

postup pro přijímání a výběr lidí i jejich odměňování. Faktory, kterými by se měl podnikatel 

při plánování lidských zdrojů zabývat, jsou [1, 17]:  

 Poptávka a nabídka potenciálních zaměstnanců - oblast, v níž se podnik bude 

nacházet. 

 Počet pracovních dní v roce – obvykle se počítá s 200 – 250 dny za rok. 

 Legislativní podmínky – podnikatel (personální manažer) musí být obeznámen 

s aktuálním legislativním zněním pracovněprávních vztahů a měl by být schopen 

se v této oblasti orientovat, jak ve věci přijímání, tak i propouštění zaměstnanců. 

Také si musí být vědom toho, že ve výrobním a průmyslovém podniku by měli 

být pracovníci přijati, již pro přípravné fáze spuštění výrobního procesu. Zejména 

by se měl při výběru zaměřit na volbu vhodných řídících pracovníků, kteří mají 

dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti. Podniku se tito zaměstnanci obtížně shání  

a jsou pro firmu důležitými pracovníky. [1, 17]  
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4. Prostorové vybavení 

Součástí popisu podniku by měl být i soupis vybavení v kancelářích a hlavně 

prostorová vybavenost ve výrobních provozech. [17] 

 

Jestliže má podnikatel konkrétní a smysluplnou vizi, měl by ji uvést spolu s definicí 

dlouhodobého strategického cíle podniku. Popsána by zde měla být i organizační struktura 

podniku, infrastruktura a manažerský tým, zodpovědný za realizaci podnikatelského záměru. 

[8, 9, 12] 

 1.2.6 Výrobní plán (obchodní plán) 

Pokud se tato část netýká výrobního podniku, pak se bude nazývat obchodní plán a její 

součástí budou informace o nákupu zboží a služeb, potřebných skladovacích prostorech atd. 

Jestliže je tato část výrobním plánem, tak je věnována celkovému procesu výroby. Podnikatel 

by měl uvést popis závodu, používané stroje a zařízení, materiály a seznam dodavatelů 

a subdodavatelů, pokud má s nimi podnik domluvenou realizaci své výroby. Také by měl plán 

obsahovat důvody výběru těchto konkrétních partnerů, kde jsou umístěni, veškeré uzavřené 

smlouvy a finanční informace o nákladech. Když se bude jednat o oblast poskytování služeb, 

její součástí budou vazby na subdodávky, hodnocení vybraných subdodavatelů a popis 

procesu pro poskytování služeb. Pro investora je tato část také důležitá, protože si umí 

odvodit, odkud pramení čísla a finanční analýzy. [11, 12] 

1.2.7 Marketingový plán 

Marketing a prodej mají podstatný vliv na úspěch firmy. Marketingový plán 

má za úkol přesvědčit investory a objasnit jim způsob, jakým se podnikatel dokáže prosadit 

na trhu proti konkurenci. Jedná se tedy o strategický plán podniku. Při tvorbě marketingového 

plánu by měl podnikatel mít vybraný cílový trh, který zjistil na základě segmentace trhu.[1, 4] 

Dále by měl vědět, jakou tržní pozici chce se svým produktem na trhu zastávat (identifikace 

výhod produktu s konkurencí, vyzdvihnutí výhod jeho produktu oproti konkurenci, které jsou 

důležité pro spotřebitele a zvolení efektivní propagace produktu). Jestliže má na tyto otázky 

odpověď, pokračuje dalším krokem a tím je marketingový mix neboli 4P. Marketingový mix 

nám shrnuje veškeré interakce mezi podnikem a zákazníkem, protože nahlíží na zákazníka  

ze čtyř různých úhlů. Jedná se o soubor taktických nástrojů marketingu a díky nim může 

firma upravovat nabídku podle přání zákazníků. Mezi tyto čtyři parametry řadíme [7, 12, 18]: 
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1. Product (výrobek, služba) – nejdůležitější nástroj marketingového mixu, který tvoří 

jádro marketingu. Patří sem nejenom samotný výrobek či služba, ale také design, 

obal, image, výrobce, značka, garance, kvalita, záruční a pozáruční služby 

a jiné faktory, které ovlivní následnou hodnotu produktu, spotřebitelův úsudek 

a rozhodnutí o koupi výrobku. Charakter produktu ovlivňuje ostatní nástroje 

marketingového mixu. V rámci produktové politiky by měla firma rozhodnout 

jaké konkrétní produkty, objemy a sortiment bude nabízet na trhu zákazníkovi 

(tzv. produktový mix).  

 

2. Price (cena) – jedná se o výslednou prodejní cenu produktu pro zákazníka. 

Není závislá pouze na reakci zákazníka na změnu ceny, ale i mnoho různých faktorů, 

které výslednou cenu ovlivní. Dalšími faktory, které prodejní cena zahrnuje, 

jsou zejména výše nákladu na jednotku produkce, slevy poskytované maloobchodům 

a velkoobchodům, odměny pro dealery, konkurenční cenovou politiku, státní politiku 

cenové regulace, možnosti úvěru, platební podmínky a podmínky dodávek. [7, 13, 14] 

 

3. Place (místo) – jsou zde uvedeny místa, kde a jak bude produkt k prodeji. Hlavními 

distribučními kanály jsou velkoobchody, maloobchody a přímá distribuce 

zákazníkovi. Nejenom vhodná volba distribučního kanálu popř. jejich kombinace 

znamená úspěch. Podnikatel by se měl zaměřit také na optimalizaci dopravních cest, 

způsob a prostředky pro přepravu, řízení zásob, dodací podmínky a také ochranu 

zboží během přepravy.  

 

4. Promotional (propagace) – popisuje, jakým způsobem bude zákazník o produktu 

informován. Propagaci potřebují nejenom nově přidané produkty na trh, ale i stávající 

výrobky pro udržení tržní pozice a pro dosažení dlouhodobých cílů firmy. Hlavními 

prostředky propagace jsou reklama (tiskoviny, internet, televize, rozhlas, billboardy), 

osobní prodej, public relations apod. Při zpracování podnikatelského záměru by měly 

být popsány konkrétní formy propagace spolu s náklady, potřebnými k dosažení 

předpokládaných prodejů.  

Marketingový plán by měl být zaměřen nejenom na současnost a blízkou budoucnost. 

Měl by být vytvořen tak, aby v něm byly zahrnuty i představy budoucího rozvoje služeb  

a produktů. Jeho součástí by měly být i plány dalšího rozvoje popř. rozšíření trhů. Kreativita  
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a neustálé sledování a následné vyhodnocování trhu znamená pro vlastníky a manažery 

nejdůležitější aspekty pro úspěšný marketing podniku. [7, 13, 18] 

 

1.2.8 Organizační plán 

Tato část podává informace o formě vlastnictví nového podniku. Informuje 

nás o klíčových vedoucích pracovnících podniku, jejich vzdělání, zkušenostech, praxi a jejich 

smluvních podmínkách. Součástí je i organizační struktura podniku s jasným vymezením 

pravomocí jednotlivých manažerů, počtech pracovníků na jednotlivých stanovištích a jména 

odpovědných pracovníků. Jestliže se jedná o obchodní společnost je potřebná specifikace 

informací o managementu podniku a také jejich obchodní podíly dle příslušné právní normy. 

[12] 

 

1.2.9 Hodnocení rizik 

Tato část podnikatelského záměru obsahuje informace o možných nejistotách, rizicích 

a způsobu jejich prevence. Každý podnikatelský záměr obsahuje určitou míru rizika. 

Sebelepší podnikatelský záměr sestavený odbornými týmy, podložený výzkumnými daty 

od renomovaných agentur či institucí a opřený o výsledky kvalitních analýz od nejlepších 

specialistů v daném oboru, může obsahovat určitou odchylku. Tato odchylka se může 

negativně promítnout v reálných výsledcích a ty se mohou následně lišit od plánů podnikatele. 

Z toho důvodu by měl mít každý podnikatelský záměr analýzu rizik, která by měla podnikateli 

pomoci předejít negativním důsledkům a zahrnovat vypořádání s negativní situací, 

jež v podniku může nastat. Mezi tato rizika mohou patřit změny v chování zákazníků, reakce 

konkurence, změny v legislativě, nedostatečné finance vynaložené na marketing, nedostatečná 

nabídka zaměstnanců na trhu práce, při rozšiřování výroby, technologický pokrok a jiné. 

Kvalita výsledného záměru a jeho následná použitelnost jako skutečného manažerského 

nástroje se odvíjí od toho, jak pečlivě podnikatel provede analýzu rizik. Podnikatel,  

který by chtěl mít rizika ,,pod kontrolou‘‘, by se měl řídit čtyřmi klíčovými kroky [4, 12]: 

1. Identifikace rizikových faktorů – účelem této části je zjištění příčin a důvodů, díky 

kterým se podnikatelský záměr může vyvinout jinak, než podnikatel předpokládal. 
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2. Kvantifikace rizik – podnikatel se snaží provést kvantifikaci. Díky vhodným 

technikám kvantifikace lze vyjádřit číselně riziko např. odhad pravděpodobnosti 

výskytu nechtěného faktoru s následným odvozením důsledků.  

 

3. Plánování krizových scénářů – podnikatel připravuje strategii, postupy, plány, 

procedury a politiku v podniku pro případ, že dojde k negativnímu vývoji jednoho 

či více rizikových faktorů s následným finančním vyčíslením dopadu na podnik 

pro jednotlivé varianty rizik. Díky finančnímu hledisku se podnikateli naskytne 

adekvátní výběr krizového scénáře z množiny možných postupů, který bude považovat 

za vhodný. 

 

4. Monitoring a řízení – jedná se o poslední krok, v němž se podnikatel dostává 

k prováděcí fázi záměru. Touto fází v analýze rizik je myšlena průběžná nebo trvalá 

kontrola či sledování očekávaných i neočekávaných rizikových faktorů hlavně 

z externího prostředí s následným řízením kroků, jež vedou ke snížení negativních 

vlivů popř. úplné eliminaci rizik.  

 

Součástí analýzy rizik obvykle bývá i tzv.: 

 what-if analysis (,,jestliže nastane tato situace, pak by to znamenalo…‘‘), 

ve které podnikatel díky předpokladům vymezuje množinu možných scénářů 

konkrétních krizových situací s důsledky pro podnik a díky nim volí vhodnou 

ochrannou strategii pro řešení pro dané situace.  

 worst-case analysis ( analýza nejhoršího scénáře vývoje), díky níž podnikatel 

použije odpovídající strategii pro podnik např. ,,předčasné‘‘ uzavření podniku 

s minimalizací negativních ztrát a důsledků jak pro podnikatele,  

tak i pro věřitele. [4, 12] 
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Obr. 1.2 Hodnocení rizik pro podnik [30] 

 

1.2.10 Finanční plán 

Důvod zhotovení této části je převedení předchozích pasáží podnikatelského záměru 

do číselné podoby a také určení množství investic, které nový podnik bude potřebovat. 

Finanční plán by měl zahrnovat tyto 3 části [4, 5]: 

1. Výhledový předpoklad příjmů a výdajů na období minimálně tří let včetně 

kalkulovaných nákladů a očekávaných tržeb. 

2. Pro minimálně příští tři roky vývoj Cash-flow (reálný vývoj hotovostních toků 

v podniku). 

3. Odhad rozvahy (bilance), poskytující k určitému datu informace o podniku 

a jeho finanční situaci.  

Hledání rizika 
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Principem finančního plánu je také porovnání příjmů a výdajů. Pokud budou výdaje 

vyšší než příjmy, podnik nemá budoucnost a podnikatel by se měl zaměřit na jinou 

výdělečnou činnost. Jestliže však budou příjmy ve výsledku vyšší, podnikatelský záměr má 

šanci uspět a nic nebrání podnikateli realizovat svůj plán. Finanční plán by měl řešit 

jednotlivé podsoubory, jako zakladatelský rozpočet, provozní rozpočet, investiční rozpočet, 

soupis vlastních a cizích zdrojů, plánový výkaz zisku a ztrát, plánová rozvaha, základní účetní 

výkazy, plán peněžních toků, plán nákladů a výnosů. [5, 7, 8] 

Výkaz zisku a ztrát se při rozjezdu podnikání může vyhotovit každý měsíc. V průběhu 

podnikání se provádí čtvrtletně nebo ročně a to jak na variantu reálnou, optimistickou  

(100% využití výrobních kapacit), ale i pesimistickou. Součástí finančního plánu by měla být 

finanční analýza na základě poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, zadluženost  

a aktivita) a také výpočet bodu zvratu. 

Díky ukazatelům rentability získá potencionální investor přehled o tom, jestli je firma 

schopna dostát svým závazkům a dokáže zhodnotit vložený kapitál a také vytvořit zisk. 

Likvidní ukazatelé informují investora o krátkodobé stabilitě firmy, tzn. schopnost firmy 

splácet bezproblémově a včas své krátké závazky. Informace o dlouhodobé stabilitě firmy 

nám dává ukazatel zadluženosti a povědomí o intenzitě využití jednotlivých složek majetku 

podává ukazatel aktivity. Výpočtem bodu zvratu podnikatel zjistí minimální množství 

produkce, díky níž nebude mít podnik ztrátovou výrobu.  

Pokud podnikatel žádá o finance investory, tak by měl být zahrnut i návrh                  

na financování projektu. Všechny části finančního plánu musí podloženy reálnými podklady 

se stručným komentářem ke každé z částí. Začínající podnikatelé by se měli vyvarovat chybě, 

kdy nerozliší kategorie zisk a peněžní tok (cash-flow), náklady a výdaje nebo výnosy              

a příjmy. [5, 7, 15] 

 

1.2.11 Přílohy 

Rozsah příloh může být u každého záměru jiný. Někdy může dosahovat padesáti i více 

stran. Pokud chce podnikatel omezit počet stran podnikatelského záměru, může k přílohám 

přiložit seznam s dalšími podklady a poznámkou o dostupnosti podkladů. Obvykle 

se do této části zařazují důležité smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, získané certifikáty, 

fotografie a výkresy produktů, výsledky průzkumů trhů, novinové zprávy a články  

popř. články z časopisů o produktech a trhu, výkazy zisku a ztráty, životopisy klíčových 
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osobností podniku, výsledky propagace produktů, reference významných osobností, 

technologické schéma výroby, rozvahy a peněžní toky za uplynulá období apod. Může se stát, 

že všechny tyto dokumenty, nejsou potřebné, ale občas je také nutné zařadit i další přílohy.  

[7, 16] 
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2 Metody vyhodnocení podnikatelského záměru 

2.1 Posouzení efektivnosti investice 

Předmětem hodnocení proveditelnosti investičních projektů je posouzení udržitelnosti, 

návratnost kapitálu a efektivnosti vynaložených prostředků, jež byl zájemci poskytnut 

investory. Poskytovatelé kapitálu chtějí vědět informace o návratnosti investice,  

kterou propůjčili podnikateli. Dále by chtěli být obeznámeni, kdy a s jakým efektem se jejich 

investice zhodnotí a také o výši prostředků, jež se jim vrátí. Investor, který propůjčuje zájemci 

peněžní prostředky, má právo si stanovit požadavky, které musí žadatel, jež žádá o kapitál, 

splnit. V praxi je obvykle investorem vybrán takový projekt, který mu přinese požadovanou 

míru výnosnosti při únosné míře rizika a udržení dostatečné likvidity, přičemž se jedná 

o tzv. ,,investorský trojúhelník‘‘. Úkolem řídících pracovníků je návrh kompromisní strategie, 

která odráží preferenci jednoho z uvedených faktorů. Řešení, které pracovníci navrhnou, musí 

také vyhovovat investiční strategii, kterou upřednostňuje vedení v podniku. Výsledná zvolená 

strategie je kombinací těchto faktorů. [19, 20, 21] 

                     Výnosnost 

 

 

 

                        Riziko                                               Likvidita 

Obr. 2.1 Investorský trojúhelník [21] 

 

Výborný projekt se skvělými výsledky ekonomické efektivnosti nemusí vždy 

znamenat pro podnikatele jistou realizaci investičního projektu, pokud nesplní všechny 

požadavky investora. Investiční projekt se vždy vyhodnocuje takovým způsobem a metodami, 

které vyhovují investorovi, jež poskytnul podnikateli kapitál. Samotný výběr a realizace 

investičních projektů je hodnocena řadou kritérií, v nichž se vychází ze dvou variantních 

řešení projektů a to [19]: 
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1. Nulové varianty – jedná se o výchozí stav, kdy realizace projektu nenastane. 

2. Investiční varianty – jedná se o cílový stav, kdy realizace projektu nastane, 

čímž vytvoří určitý dopad realizace investice.  

Vyhodnocení vychází z rozdílů potřebných hodnot mezi těmito variantami, 

které zároveň tvoří vstupní data pro hodnocení investičních projektů. Vzájemné porovnání 

investičních prostředků (výdajů), jež budou vynaloženy na projekt a ekonomických efektů, 

které realizací projektu vzniknou. Správný výsledek předmětu hodnocení je závislý 

na vhodném vymezení systémů vstupů a výstupů a dále na určení jednotlivých hranic mezi 

prostředky a zdroji investičního celku. Praktické důvody přiměli investory, aby bylo 

hodnocení investiční projekty vztaženo k momentu, kterým je obvykle rok uvedení investice 

do provozu. [19, 20] 

2.2 Kritéria posouzení investičních projektů 

Podnikem produkované výkony, jejich objem a druh jsou ve většině případů zásadně 

ovlivněny investičním rozhodováním. Organizace, která se rozhodne investovat má obvykle 

možnost různých variant výběru, které se od sebe liší v různých technických 

a technologických parametrech. Analýza technické výkonnosti není dostačující, 

a proto zásadními údaji pro hodnocení investičních projektů jsou náklady a výnosy. 

Jednotlivá členění kritérií pro vyhodnocení investičních projektů mohou být závislá 

na různých aspektech, jako např. členění dle ekonomického efektu projektu se dělí na účetní 

a finanční toky a členění podle faktoru času je rozděleno na statické a dynamické. [19] 

Obr. 2.2 Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů [19] 

 

  

 

 

 

Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 

S ohledem na formu efektu S ohledem na faktor času 

Statická Dynamická Účetní Finanční toky 
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2.2.1 Kritéria s ohledem na formu efektu 

Kritéria s ohledem na formu efektu se rozdělují na kritéria účetní a na kritéria, 

jež vychází z finančních toků (viz obr. 2.1). Efektem účetních kritérií jsou náklady a zisk, 

které jsou brány jako účetní veličina. Jako základ je brán výkaz zisku a ztráty. Úspora nákladů 

se bere jako výsledný efekt z projektu u kritérií, jež jsou založeny na nákladovém přístupu, 

zatímco pro kritéria na bázi zisku je efektem některá z variant vyjádření zisku např. hrubý 

zisk, čistý zisk a EBIT. Výhodnost tohoto postupu spočívá v relativně snadné dostupnosti 

a propočtu účetních dat. Na druhou stranu si účetní efekty s sebou nesou řadu nedostatků, 

protože se vychází z účetních veličin, kde jsou např. opomíjeny změny pracovního kapitálu 

a z toho důvodu nejsou tak relevantní jako peněžní toky.  

Pro kritéria, která vychází z finančních toků, jsou efekty projektu vyjádřeny pomocí 

příjmů a výdajů. Za základ skutečných finančních toků je nejčastěji brán rozdíl mezi 

provozními příjmy a kapitálovými (investičními) výdaji, přičemž obě tyto hodnoty  

jsou spojeny s realizací projektu. Výhodou finančních toků oproti účetním kritériím  

jsou skutečné, nezkreslené efekty, které jsou generovány na základě projektu. Naopak 

nevýhodou je složitější a náročnější vyjádření těchto toků. [19, 22] 

 

2.2.2 Kritéria s ohledem na faktor času 

Hlavním rozdílem při dělení kritérií na kritéria statická a dynamická spočívá v tom, 

zda je brán ohled na faktor času. Pokud je faktor času v hodnocení investic zohledněn, 

znamená to, že současné výdaje (příjmy) jsou hodnoceny výše, než výdaje (příjmy) 

uskutečněné za rok popř. několik let. Díky tomu projekty, které budou přinášet ekonomickou 

užitečnost po delší dobu, by neměly být hodnoceny na základě nominálních budoucích 

hodnot, nýbrž na bázi jejich dnešních hodnot. Faktor času tedy není vázán k aktuálním 

veličinám, ale k peněžním tokům (cash flow). [19, 22, 23] 
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Obr. 2.3 Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů dle faktoru času. [19] 

 

I. Statická kritéria vychází z nominálních hodnot, a proto faktor času nezohledňují. 

Sledovaným údajem jsou peněžní toky z investice, které jsou následně různými 

způsoby porovnávány s počátečními údaji. Používají se spíše u projektů s krátkou 

životností, méně významných projektů a také je-li nízký diskontní faktor. Mohou být 

také použity, jestliže je potřeba rychlého a snadného vyhodnocení a zejména 

vyloučení nevýhodných investic. 

Mezi kritéria, které nezohledňují faktor času patří [20, 23, 24]: 

1. Rentabilita investovaného kapitálu (Returns on Capital Employed, ROCE) 

      
    

   
                                      (1)                        

 Kde:       = průměrný čistý zisk po dobu investice,  

           INV = kapitálové vstupy odpovídající pořizovací ceně investice. 

Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů dle faktoru času 

Statická Dynamická 

Čistá současná hodnota 

Doba úhrady 

Rentabilita 

investovaného 

kapitálu Vnitřní výnosové procento 

Index ziskovosti 

Diskontovaná doba úhrady 
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Tímto kritériem je nejčastěji poměřován čistý zisk z realizace projektu 

k dlouhodobě investovanému kapitálu (vlastní kapitál a cizí zdroje) a používá se jako 

doplňkový ukazatel při výběru projektů. Na základě tohoto kritéria by měl být 

akceptován projekt, kde je vyšší rentabilita kapitálu než rentabilita projektu (aktiv) 

se srovnatelným rizikem. [19] 

2. Doba úhrady (Payback Method) 

Doba úhrady neboli doba návratnosti investic je obecně definována jako 

časový interval a tudíž může být brána jako statické nebo dynamické kritérium. 

Dochází při něm k úhradě veškerých jednorázových kapitálových výdajů na investiční 

projekt kumulovanými provozními příjmy od počátku provozu investice. Formulace 

vzorce pro propočet statické doby úhrady v kumulativní verzi:  

               ∑           
                                            (2) 

Kde: FCFt = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, 

         JKV = jednorázové kapitálové výdaje. 

Jestliže je propočet statické doby úhrady prováděn pomocí průměrných ročních 

provozních příjmů      , pak je formulace vzorce: 

    
   

    
                                                      (3) 

Dynamická verze doby úhrady, kde je zohledněn faktor času je formulována: 

∑                   
                                       (4) 

Kde: R = náklad kapitálu, 

         ostatní viz vzorec (2). 

U krátkodobých projektů, u nichž je požadavek na rychlou návratnost 

vložených prostředků, by měl být dle tohoto kritéria projekt přijat, pokud je doba 

úhrady kratší, než limitně stanovená doba. [19] 

 

II. Dynamická kritéria naopak zohledňují působení faktoru času. Jestliže nejsou 

v propočtech efektivnosti uvažovány časové dimenze, dochází následně k zásadnímu 

zkreslení pohledu na ekonomickou efektivnost uvažovaného projektu a tím také 

k nesprávným rozhodnutím. Z toho důvodu musí být všechna vstupní data používána 
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ve výpočtech aktualizovaná (diskontovaná). Dynamická kritéria jsou vhodná 

pro projekty, u nichž se počítá s delší dobou pořízení investice a také s delší dobou 

ekonomické životnosti projektu. Většina reálných investic spadá do této kategorie. 

[20, 22, 24] 

Mezi kritéria, které faktor času zohledňují, patří: 

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

ČSH považuje za efekt z investice peněžní příjem z investice, jehož základem 

je očekávaný zisk po zdanění a odpisy. ČSH je definována rozdílem mezi 

současnou hodnotou všech budoucích peněžních příjmů z projektu (po zahájení 

výroby) a současnou hodnotou výdajů, jež byly vynaloženy na investiční projekt 

(do zahájení výroby). Hodnotu kritéria lze interpretovat jako absolutní přírůstek 

majetku z realizace investice. ČSH je dána vzorcem: 

 

     ∑                 
                           (5) 

      

 Kde: T = doba životnosti projektu, 

          R = náklad kapitálu, 

          FCFt  = volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, 

  JKV = jednorázové kapitálové výdaje. 

  

 Kritérium je vhodné pro rozhodování o přijetí či nepřijetí investičních projektů. 

Kladná čistá současná hodnota zvyšuje hodnotu podniku, protože je očekávaná 

výnosnost projektu větší, než náklady na kapitál. Platí tedy, že čím je NPV vyšší, 

tím je investiční projekt výhodnější. Pokud je čistá současná hodnota vyšší než 0, 

je investiční projekt přípustný (přinášejí příjem alespoň ve výši úroku),  

neboť je zajištěna požadovaná výnosnost. [19, 20, 21] 

 

2. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 

Kritérium může být také nazýváno vnitřní míra výnosu nebo vnitřní míra 

návratnosti. Vnitřní výnosové procento je vyjádřeno takovou roční průměrnou 

sazbou, kdy se současná hodnota provozních peněžních toků rovná kapitálovým 
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výdajům. Jde o hledanou úrokovou míru, při níž se čistá současná hodnota rovná 

nule. IRR je definováno vztahem: 

 

 ∑                   
                                 (6) 

Kde: IRR = vnitřní výnosové procento, 

         ostatní viz vzorec (5).  

 

Použití kritéria pro schválení investičního projektu za předpokladu, že vnitřní 

výnosové procento je vyšší než náklad kapitálu projektu (aktiv) s obdobným 

rizikem. Není však ideálním kritériem pro reálné investice, pouze pro kombinaci 

reálných a finančních investic. [19, 20] 

 

 

3. Index ziskovosti (Profitability Index, PI) 

Kritérium je představováno poměrem budoucích diskontovaných peněžních 

příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Platí vztah: 

   
∑              

   

   
                                        (7) 

 

Kde: IZ = index ziskovosti (rentability), 

         ostatní viz vzorec (5). 

 

Výsledná hodnota kritéria udává, kolik připadá současné hodnoty provozních 

finančních toků z investice na jednu korunu investičních výdajů. Jestliže je IZ > 1, 

projekt by měl být realizován, pokud je IZ≤ 1, znamená to zamítnutí projektu. 

Rozhodování o přijetí či nepřijetí investičního projektu je totožné s NPV. [19] 

 

 

4. Diskontovaná doba návratnosti  

Kritérium je založeno na diskontovaném peněžním toku. Platí pro něj, 

že pro přijetí investice je zapotřebí, aby doba návratnosti byla menší, 

než je životnost investice. Kritérium se používá jako doplňkové,  
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protože nezohledňuje finanční toky, které mohou plynout z investice po dosažení 

doby návratnosti. Platí vztah: 

 

     
  

      
                                                            (8) 

 

Kde: CF = roční peněžní tok (roční příjem - úspora nákladů v důsledku investice), 

          i = diskontní sazba, 

          n = počet let, po které musíme na příjem čekat. 

Kritérium se používá i přes nedostatky z důvodu jednoduchosti. [31] 

 

2.2.3 Porovnání kritérií ekonomického hodnocení projektů 

Při porovnání jednotlivých kritérií vyplynulo, že pro výběr dlouhodobých projektů 

se nejčastěji používá kritérium čisté současné hodnoty a index ziskovosti. Pro krátkodobé 

investiční projekty bývá nejčastěji použito kritérium doby úhrady. Kritérium vnitřního 

výnosového procenta je vhodné použít pro výběr portfolia reálných a finančních investic 

a kritérium rentability investovaného kapitálu slouží jako kritérium doplňkové. Zajímavostí 

zjištěnou na základě studií jak v zahraničí, tak v tuzemsku je, že dvě třetiny projektů  

jsou hodnoceny podle kritéria doby úhrady a jedna třetina podle kritérií čisté současné 

hodnoty a indexu ziskovosti. Důvodem je fakt, že jedna třetina projektů je dlouhodobého 

charakteru a dvě třetiny projektů jsou charakteru krátkodobého. [19] 
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3 Riziko a metody vyhodnocení rizik 

3.1 Význam rizika 

 Riziko je nedílnou součástí veškerých manažerských aktivit, především 

podnikatelských záměrů, realizace významných změn, strategického řízení a plánování 

závažných projektů. Význam rizika má dva směry. Na jedné straně je spojeno s nadějí lepších 

hospodářských výsledků podniku a na straně druhé skýtá nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu, jež může vést ke ztrátám. Tyto ztráty mohou být tak závažné, že v jejich důsledku 

může dojít k úpadku firmy a finanční nestabilitě. Riziko může být chápáno jako odchylka 

mezi skutečně dosaženým hospodářským výsledkem podnikatelské činnosti  

a předpokládaným výsledkem. Odchylka může být žádoucí (vyšší zisk) nebo nežádoucí 

(směřující ke ztrátě). [1, 16] 

 Pozitivní stránka rizika v podnikání bývá spojována s nadějí na úspěch, uplatněním  

na trhu a dosažením vysokých zisků, což bývá pro rozvoj tržní ekonomiky  

jakýmsi hnacím motorem fungování.  

 Negativní stránka rizika v podnikání zahrnuje nebezpečí v podobě horších 

hospodářských výsledků, než byl předpoklad, vznik ztráty a v krajních mezích  

i bankrotem firmy. [1] 

3.2 Ohodnocení rizik 

Ohodnocení rizik popř. stanovení jejich významnosti je činnost, která má za cíl 

posouzení možných výsledků projektu. Úkolem ohodnocení rizik je určení rizikových 

událostí, na které je potřeba včas zareagovat. Se vzrůstající dynamikou a rychlostí změn  

v podnikatelském prostředí roste počet rizikových faktorů, které mohou být identifikovány, 

přičemž se může jednat o desítky až stovky těchto faktorů. Velikost, dopad rizik,  

ale i omezenost zdrojů (finančních, lidských, atd.) se může lišit, a proto je potřeba věnovat 

identifikovaným rizikům rozdílnou pozornost v souladu s jejich významem. Je důležité,  

aby se firma soustředila na rizika významná a přehlížela málo důležitá rizika. Rizikové 

faktory se mohou vzájemně ovlivňovat, což může být komplikace při stanovení jejich 

významnosti. Pro stanovení významnosti rizik mohou být použity nástroje a metody,  

z nichž nejdůležitější je analýza citlivosti a matice hodnocení rizik. [1, 16] 
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3.2.1 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti zjišťuje změny hospodářských výsledků firmy či jiných ukazatelů 

absolutních (ekonomická přidaná hodnota, peněžní tok atd.) nebo relativních (rentabilita 

kapitálu, atd.) a je možná v případě kvantifikovatelných rizik, kdy je možnost vymodelovat 

závislost veličin strategických finančních plánů na faktorech rizika (velikost prodejů, měnové 

kurzy, nákupní ceny surovin a energií atd.) a dalších ovlivňujících veličinách, jež nejsou 

zatíženy nejistotou. Významnými se stávají ty faktory, jejichž procentní změny mají vysoký 

negativní dopad na zvolený ukazatel (hodnota firmy, hospodářský výsledek apod.). 

Kvantitativní hodnocení dopadu rizika je vyjádřeno jako možný peněžní vliv na budoucí 

peněžní tok. Dopad rizika je vážen pravděpodobností, že nastane a může se promítnout  

do výnosů (snížení) nebo nákladů (zvýšení). Výsledky analýzy citlivosti se zaznamenávají 

v tabulkovém nebo grafickém zobrazení a obvykle potřebuje počítačovou podporu. [16, 27] 

3.2.2 Matice hodnocení rizik 

Matice hodnocení rizik je nástrojem expertního hodnocení. To znamená,  

že je založeno na znalostech a zkušenostech pracovníků a externích expertů v oblastech,  

kam faktory rizik spadají. Významnost rizika se posuzuje pomocí dvou hledisek  

a to pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu. Čím je vyšší intenzita 

negativního dopadu na projekt, popř. firmu a pravděpodobnější je výskyt, tím je riziko 

významnější. Pro expertní hodnocení rizik se používají dvě formy: 

1. Kvalitativní hodnocení 

Jedná se o základní formu, přičemž k posouzení významnosti rizik dospívá na základě 

matice hodnocení rizik, popř. jejího grafického zobrazení. Významnost se nestanovuje 

v číselné formě. K expertnímu hodnocení se obvykle používá stupnice s pěti stupni, přičemž 

je stejná jak pro pravděpodobnost výskytu, tak pro intenzitu negativního dopadu. 

Tab. 1 Stupnice hodnocení [28] 

Stupeň pravděpodobnosti a intenzita negativního dopadu 

ZV - zvláště vysoká 

V - vysoká 

S - střední 

M – malá 

VM – velmi malá 
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V matici hodnocení rizik jsou nejvýznamnější rizika zobrazena v pravém horním rohu            

a nejméně významná rizika se nachází v levém dolním rohu. Jednotlivá rizika jsou rozdělena 

do tří skupin podle jejich významu, přičemž výběr jednotlivých rizik je čistě náhodný a slouží 

pouze pro představu: 

 Nejvýznamnější rizika (R3). 

 Středně významná rizika (R1, R5). 

 Málo významná rizika (R4). [28] 

Tab. 2 Matice hodnocení rizik [28] 

Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 

VM M S V ZV 

ZV R1    R3 

V   R2   

S      

M    R5  

VM R4     

 

2. Semikvantitativní hodnocení 

Při využití matice hodnocení rizik dospívá k číselnému vyjádření významnosti rizik  

nebo rizikových faktorů. Číselné hodnocení se přidává k jednotlivým stupňům 

pravděpodobnosti výskytu a intenzity negativního dopadu. Významnost jednotlivých rizik  

a jejich hodnota se poté vypočte jako součin ohodnocení intenzity negativního dopadu  

a pravděpodobnosti výskytu. Pro číselné vyjádření výskytu rizik se pro pravděpodobnost volí 

lineární stupnice (1, 2, 3, 4, 5) a pro intenzitu je zvolena nelineární stupnice obvykle 

dvojnásobek hodnoty předchozího stupně (1, 2, 4, 8, 16). Nejvýznamnější rizika mají 

hodnocení 80 a nejméně významná rizika 1. Interval ohodnocení významnosti rizik nabývá 

hodnot v intervalu od 1 do 80. [28] 

 Využití kvantitativního ohodnocení významnosti faktorů rizika bývá použito k: 

 Uspořádání rizik dle významnosti 

 Rozčlenění rizik do skupin s rozdílnou významností (nejméně významná – nižší      

než 10, středně významná – 10 až 30, nejvýznamnější – 30 a více) 
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 Stanovení celkového rizika jako součtu všech faktorů rizika [28] 

Tab. 3 Matice s číselným ohodnocením významnosti rizik [28] 

Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 

1 2 4 8 16 

5 5 10 20 40 80 

4 4 8 16 32 64 

3 3 6 12 24 48 

2 2 4 8 16 32 

1 1 2 4 8 16 
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4 Efektivnost podnikatelského záměru 

Pojem efektivnost je charakterizován jako stav, v němž se z omezených zdrojů získá 

maximální užitek a maximální množství statků. Efektivnost vyjadřuje celkovou produktivitu, 

jež představuje výstup na jednotku vstupu, přičemž je cílem maximalizovat výstup z daného 

množství vstupů popř. minimalizovat vstupy na požadované množství výstupu. [29]  

K vyhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru se obvykle využívá ekonomické 

vyjádření, přičemž se srovnávají poměrové ukazatele výstupů a vstupů a jejich cílem je zjistit, 

kolik podnik získá z vložených vstupů. Těmito kritérii je ve většině případů hodnocen 

podnikatelský záměr bankou nebo potencionálními investory, u nichž podnikatel žádá  

o finanční pomoc. U podnikatelského záměru bývají však hodnocena i jiná kritéria  

jako například jasnost a zřetelnost podnikatelského nápadu, propracovanost obchodní  

a marketingové strategie, míru rizik a plány jejich omezení, promyšlenost prvních kroků a jiná 

kritéria, která dodávají podnikatelskému záměru v očích investorů potřebnou váhu. [7, 21] 

 Záměr by měl na začátku zřetelně říci hodnotiteli, pro koho je produkt či služba 

určena, na čem bude podnik vydělávat, jak si podnikatel představuje přechod od myšlenky 

k realizaci a budoucí tržby a zisk. Na míru rizik pohlíží investoři, obchodní partneři a věřitelé 

velmi kriticky, protože je zajímá, jaké bude riziko celkové ztráty vložených finančních 

prostředků. Pro podnikatele je vhodné mít rizika dobře zmapované, čímž usnadní práci 

investorům, při přepočtu rizikových faktorů na finance. Podnikatelský záměr by měl 

hodnotitele také zaujmout svým přínosem pro společnost. Některé investory nezajímá pouze 

finanční stránka plánu, ale také jestli bude mít dopad na životní prostředí v regionu,  

kde by se měla firma nacházet nebo zhoršení mezilidských vztahů ve společnosti. Jedním 

z nejdůležitějších faktorů hodnocení podnikatelského záměru je samotná důvěra podnikatele 

v podnikatelský záměr. Jestliže má podnikatel záměr propracovaný a promyšlený, tak dokáže 

klidně a rychle odpovědět investorům na otázky a také dobře působí, jestliže je podnikatel  

do projektu ochoten investovat i své finance, kontakty, dřívější obchodní vztahy, svůj čas  

a je schopen i zdravě riskovat. [7, 12] 

Součástí přílohy je autorem vytvořený podnikatelský záměr fiktivní průmyslové firmy, 

který by mohl zaujmout potencionální investory jak jeho ekologickou šetrností k životnímu 

prostředí, nízkou konkurencí, inovativní technologií a hlavně nápadem využít mezery na trhu 

na poli elektricky dobíjecích akumulátorů s vizí pohonu budoucnosti. 
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ZÁVĚR 

 Podnikatelský záměr, který je vytvořený kvalitně a správně, představuje pro nový 

projekt jeden z nejdůležitějších dokumentů a to jak u začínajícího, tak i stávajícího podnikání. 

Pro tvůrce slouží podnikatelský záměr jako podklad pro kritické zhodnocení jejich plánů  

a nápadů. Může se stát, že se díky zhodnocení projeví vysoká rizikovost podnikatelského 

záměru. Tvůrci poté musí sami uvážit, zda se jim případný risk vyplatí či nikoliv. Také však 

může nastat opačný stav, kdy se díky zhodnocení zjistí, že je projekt realizovatelný  

díky dobře vymyšlenému plánu. Díky zpracování podnikatelskému záměru v prvních fázích 

příprav projektu tvůrci zjistí, zda bude realizace jejich plánu konkurenceschopná  

a také rentabilní.  

První část práce se podrobně zabývá teoretickými poznatky o podnikatelském záměru. 

Podnikatelský záměr je definován, je vysvětleno kdo jej využívá a jsou zde popsány 

jednotlivé části podnikatelského záměru. Každá část je definována spolu s vysvětlením, 

proč by měla být součástí podnikatelského záměru. Také je zde navržena struktura a rozvržení 

jednotlivých částí záměru a požadavky na jeho zpracování. Určitě by měla být věnována 

zvláštní pozornost analýze konkurence, tržního prostředí a rizikům, protože nejenom finanční 

plán projektu nebo popis výroby rozhoduje o úspěchu, ale také znalost místních poměrů. 

 

V druhé části jsou sepsány metody pro vyhodnocení a posouzení efektivnosti 

investice. Jsou zde vyjmenovány a vysvětleny jsou konkrétní metody pro zjištění,  

zda se podnikateli a investorům vrátí vynaložené prostředky a kdy. Také díky těmto metodám 

může podnikatel zjistit, zda je podnikatelský záměr realizovatelný či nikoliv. Tyto fakta 

pomáhají při rozhodování o proveditelnosti plánu a měly by být součástí každého 

podnikatelského záměru.  

 

Třetí část bakalářské práce pojednává o riziku, které může při zahájení podnikatelské 

činnosti nastat a popisuje metody ohodnocení takovýchto rizik. Jedná se o jednu 

z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru, které by se měli věnovat experti v oboru 

nebo zkušení pracovníci, protože včasné odhalení možných rizik může firmě ušetřit spoustu 

výdajů spojených s pozdější eliminací rizik, které nebyly objeveny. 

 

Čtvrtá část se věnuje efektivnosti a zaobírá se celkovým postojem k hodnocení 

podnikatelských záměrů. Nejenom finanční efektivnost podnikatelského záměru zaručuje 
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budoucí úspěch projektu. Jsou i jiná důležitá kritéria, která musí zakladatelé a investoři  

ve svém úsudku zohlednit, aby nepadlo špatné rozhodnutí, které by mohlo ohrozit jejich 

investice vložené do budoucího projektu.   

 

Cílem této bakalářské práce byla charakteristika podnikatelského záměru, popis metod 

vyhodnocení podnikatelského záměru, sestavení fiktivního podnikatelského záměru 

průmyslové firmy a zhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru. Všechny části jsou 

součástí této práce, proto věřím, že jsem tyto cíle splnil. 
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Příloha 1 – Praktický příklad 

1 Podnikatelský záměr fiktivní průmyslové firmy 

1.1 Titulní strana 

Podnikatelský záměr 

e – mover batteries, s.r.o. 

 

Vypracoval: Marek Majdanics 

Název společnosti: e – mover batteries, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Krnovská 110, Opava, 746 01 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba a prodej elektrických dobíjecích akumulátorů do elektricky 

poháněných prostředků. 

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč 

Kontaktní osoba: Marek Majdanics 

Kontaktní telefon: +420 725 316 428 

www: e-moverbatteries.eu 

email: e-moverbatteries@seznam.cz 

Informace obsažené v tomto dokumentu důvěrné jsou předmětem obchodního tajemství 

společnosti e – mover batteries, s.r.o., proto prosíme všechny čtenáře o zachování 

diskrétnosti. Také bychom chtěli upozornit na zákaz vytváření kopií dokumentu, a to jak 

v papírové, tak v elektronické podobě bez souhlasu autora tohoto dokumentu. 

mailto:e-moverbatteries@seznam.cz
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1.2 Exekutivní souhrn 

Firma e-mover batteries bude založena jako společnost s ručením omezeným           

k 1. 1. 2015. Firma bude svým zákazníkům nabízet sortiment vlastních produktů, které jsou 

ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Ideou, kterou by chtěla firma razit je ekologicky 

smýšlející společnost, která se zajímá o životní prostředí. Proto se zakladatelé rozhodli        

pro výrobu elektricky dobíjecích akumulátorů, protože v tomto odvětví vidí budoucnost 

dopravy s co nejmenší možnou mírou znečištění ovzduší. 

 Bude se jednat o elektricky dobíjecí silikonové akumulátory, které naleznou využití  

u strojů s elektrickým pohonem. Svoji výrobu chce firma zaměřit do dvou prodejních 

segmentů. Prvním z nich bude trh s akumulátory do průmyslových strojů,  

a to vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky. Druhým segmentem, kde by firma 

chtěla dodávat své produkty, by byla výroba elektricky poháněných dopravních prostředků, 

tzn. kola, skútry, golfové vozíky a vozíky pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

Hlavní výhodou podniku by měla být skutečnost, že přichází na trh s produkty,  

které nemají v České republice substituty a pokud ano, jedná se o jinou technologii,  

jež nedosahuje takových kvalit, jakých dosahují silikonové akumulátory. Výhledově  

by se firma chtěla stát jedním z hlavních dodavatelů elektrických dobíjecích akumulátorů  

do těchto tržních segmentů. 

1.3 Analýza prostředí 

Analýza prostředí se bude zabývat analýzou odvětví, analýzou konkurence a analýzou 

budoucích odběratelů a SWOT analýzou prostředí. 

1.3.1 Analýza odvětví 

Odvětví, v němž firma bude působit, bude výroba elektrických zařízení  

(CZ-NACE 27). Výrobním sortimentem, který budeme produkovat, jsou elektrické dobíjecí 

akumulátory (CZ-NACE 27.2). V tomto průmyslovém odvětví se v České republice 

nenachází žádný výrobce se specializací na silikonové baterie, a proto se zakladatelé 

společnosti rozhodli využít skuliny na českém trhu. V budoucnosti by se firma chtěla zaměřit 

i na export do zahraničí. 

1.3.2 Analýza konkurence 

Konkurence z hlediska prodeje elektrických dobíjecích silikonových akumulátorů není 

v České republice žádná se specializací na výrobu tohoto druhu baterií. Firma tedy přichází  
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na český trh s novým produktem, který se budou snažit nabídnout všem potenciálním 

zákazníkům. Přímými konkurenty mohou být firmy, které se také zabývají výrobou 

elektrických dobíjecích akumulátorů, avšak s jinou technologií. Takovýchto firem je v České 

republice sedm: 

Hlavními konkurenty by v budoucnosti mohly být firmy: 

 fgFORTE, s.r.o. – Kroměříž 

Výroba dobíjecích akumulátorů do elektricky poháněných strojů (automobily, 

motocykly, kola, vysokozdvižné vozíky, manipulační technika) 

 Hoppecke Batterien, spol s r.o. – Praha  

Výroba dobíjecích akumulátory do vysokozdvižných vozíků.  

Tyto dvě firmy by mohly být v budoucnu přímými konkurenty firmy, avšak s produktem, 

který by byl substitutem elektricky dobíjecího silikonového akumulátoru. 

Vedlejšími konkurenty by v budoucnosti mohly být firmy: 

 AUTO – AKU, s.r.o. – Náchod 

 Saft Ferak, a.s. – Raškovice 

 Baltex, spol s r.o. – Slaný 

 Energizer Czech, spol s r.o. – Praha 

 BIT CZ, s.r.o. – Stříbro 

Tyto firmy by neměly ohrozit vstup budoucí firmy na český trh. Také se řadí         

mezi výrobce elektrických dobíjecích akumulátorů, avšak jejich nabízený sortiment výrobků 

a zaměření se neshoduje s budoucí výrobou nové firmy. Z toho důvodu by pro budoucí firmu 

neměly představovat hrozbu hlavní konkurence. 

1.3.3 Analýza budoucích odběratelů 

Firma by se chtěla zaměřit na český trh s výrobci strojů poháněných dobíjecími 

akumulátory. Jedná se hlavně o firmy vyrábějící vysokozdvižné vozíky a manipulační 

techniku. Dalšími potenciálními odběrateli baterií by mohli být výrobci skútrů, kol a vozíků 

pro osoby se sníženou schopností pohybu (senioři, invalidé). V České republice je takovýchto 

firem pět. Firmy, které se zabývají výrobou manipulačních zařízení a vysokozdvižných 

vozíků jsou: 



40 

 

 BELET, a.s. – Vejprty, 

 BALKANCAR CZ, s.r.o. – Praha, 

 FEBA manipulační technika, s.r.o. – Praha. 

Firmy, vyrábějící kola, skútry a vozíky na elektrický pohon jsou: 

 BOHEMIA BIKE, a.s. – České Budějovice , 

 Hanscraft, s.r.o. – Praha, 

 ERSIKO, s.r.o. – Jemnice 

Firma by se chtěla stát jedním z hlavních dodavatelů elektrických dobíjecích akumulátorů 

v České republice. 

1.3.4 SWOT analýza 

Na základě průzkumu okolí podniku byly zakladatelem firmy zjištěny informace, které 

byly použity jako podklad pro SWOT analýzu.  

Tab. 4 Výsledky průzkumu okolí podniku 

Silné stránky firmy (S) : 

1. Nový produkt na trhu 

2. Ekologicky šetrný pohon 

3. Ekonomicky výhodné produkty 

4. Zdraví občanů 

5. Zdražování pohonných hmot 

6. Dlouhá životnost výrobku 

7. Vlastní výrobní prostory 

8. Distribuce zboží 

Slabé stránky firmy (W) : 

1. Finanční náročnost 

2. Neznámá nová firma 

3. Budoucí zákazníci 

4. Propagace firmy 

Příležitosti firmy (O) : 

1. Nevyužitá mezera na trhu 

2. Prakticky žádná konkurence 

3. Možnost stabilních odběratelů 

Hrozby firmy (T) : 

1. Stávající konkurence 

2. Tržní poptávka 

3. Finanční kapitál podniku 
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Tab. 5 Vyhodnocení SWOT analýzy bylo provedeno pomocí matice plus / mínus (viz 1.2.4) : 

 

Klíčové prvky SWOT analýzy: 

S1 – Firma by měla využít příležitosti, která se naskytne díky produktu, který nemá 

substituty. 

W2 – Jednou z hlavních priorit firmy by měla být propagace nových produktů na trhu,  

aby se v konkurenčním boji na trhu prosadila a dostala se potencionálním zákazníkům  

do povědomí hned na začátku svého podnikání. 

O1 – Podnik by se měl chopit co nejdříve nevyužité skuliny na trhu s produkty,  

které ještě nemají substituty, čímž by mohl docílit konkurenčního náskoku před ostatními 

firmami. 

T1 – Největší hrozbou pro firmu by mohli být konkurenční výrobci dobíjecích akumulátorů. 

Jejich odběratelé nemusí být nové technologii nakloněni a budou si chtít ponechat stávající 

dodavatele. 

 

 

  S – silné stránky W – slabé stránky Suma Poř. 

O
- 

p
ří

le
ži

to
st

i  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 W4   

O1 ++ + 0 0 + + 0 + 0 0 + + 8 1. 

O2 ++ - 0 0 - 0 0 0 0 0 + + 2 3. 

O3 + + + 0 + + 0 + 0 0 + 0 7 2. 

T
 -

 h
ro

zb
y

 T1 ++ 0 - 0 + 0 0 - 0 -- -- - -4 1. 

T2 + + + + ++ + 0 - 0 -- - + 4 3. 

T3 + 0 0 0 0 0 + - ++ 0 0 -- 1 2. 

Suma 

 
 9 1 1 1 4 3 1 -1 2 -5 0 -1   

Pořadí  1. 4. 4. 4. 2. 3. 4. 5. 4. 1. 3. 2.   
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1.4 Popis podniku 

Podnikatelská činnost bude zajišťována prostřednictvím nově založené společnosti. 

Právní formou bude obchodní společnost – společnost s ručením omezeným. Společnost bude 

založena dvěma společníky – zakladateli. Společenská smlouva bude sepsána dle § 57 

obchodního zákoníku formou notářského zápisu. Náležitosti, které musí mít, jsou dány § 106 

obchodního zákoníku. Založení s. r. o. bude završeno podáním návrhu na zápis společnosti 

do obchodního rejstříku a příslušného rejstříkového soudu. Společnost bude disponovat 

základním kapitálem 10 000 000 Kč. Oba společníci vloží do společnosti 5 000 000 Kč. 

Tato částka bude splacena jedním společníkem v hotovosti a druhý společník vloží 

do společnosti 1 500 000 Kč v hotovosti a zbytek vkladu uhradí objekt, v němž bude sídlo 

firmy v ceně 3 500 000 Kč. Společnost bude založena na podzim roku 2014 s plánem zajistit 

podnikatelskou činnost od ledna roku 2015. Společnost si zvolila název odvozený 

 od zamýšlené podnikatelské činnosti (výroba dobíjecích akumulátorů) a také v návaznosti 

na volné domény v rámci evropské unie eu . Obchodním názvem společnosti byl zvolen  

,,e-mover batteries, s.r.o.“, internetová stránka bude mít název ,,e-moverbatteries.eu“ 

1.4.1 Působiště podniku 

Sídlo firmy a zároveň působištěm podniku bude areál, který se nachází na ulici 

Krnovská 110, Opava, 746 01. Jedná se o areál, v němž se nachází dvoupodlažní objekt 

o rozloze 10 000 m
2 

s možností vybudování parkovacích stání pro zaměstnance firmy.  

Dobrá dostupnost k firmě je zajištěna přímo z hlavní cesty, která je součástí městského 

okruhu.  

1.4.2 Popis výrobku 

Firma se bude zabývat výrobou elektrických dobíjecích akumulátorů na bázi silikonu, 

které se používají jako pohon pro elektricky poháněné stroje (kola, vozíky, skútry, golfové 

vozíky, pracovní plošiny, manipulační technika a vysokozdvižné vozíky). Silikonové baterie 

jsou upravené olověné články, kdy je místo kyseliny použit elektrolyt s příměsí silikonu.  

Díky tomuto řešení jsou akumulátory šetrnější k životnímu prostředí a také výrazně odstraňují 

špatné vlastnosti klasických olověných článků. Jsou rychlonabíjecí, vysoce odolné proti 

cyklickému zatížení (až 400 cyklů při 100% vybití), více odolné proti změnám teplot  

(-50 
°
C

 
do +70 

°
C) a proces samovybíjení je velmi pozvolný. Má vyšší stálost nabíjecích cyklů 

a vyšší kapacitu při stejné velikosti oproti jiným typům baterií (Li-ion, Ni-Cd). Tyto baterie  

také netrpí paměťovým efektem. To znamená, že se baterie nikdy nevybije úplně do prázdna 
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a díky tomu nejde využít na sto procent. Silikonová baterie se s tímto problémem nepotýká.  

Jedinou nevýhodou těchto akumulátorů je poměrně vyšší hmotnost oproti ostatním druhům 

baterií. Vyrábí se dle normy ISO 9001. Jako primární cílový trh si firma zvolila výrobce 

strojů s elektrickým pohonem (kola, skútry, invalidní vozíky, vysokozdvižné vozíky, pracovní 

plošiny, manipulační technika, golfové vozítka, atd.). [32, 33] 

 

1.5 Výrobní plán 

Výroba elektricky dobíjecích akumulátorů na bázi silikonu bude probíhat na výrobní 

lince. Technologií výroby a jednotlivými stroji na výrobu akumulátorů se v této chvíli zabývá 

specialista, který se snaží najít nejvhodnější řešení do prostor, které má firma k dispozici.  

 

1.6 Marketingový plán 

Firma by chtěla na českém trhu prosadit svými produkty, které nemají v České 

republice žádný substitut. Žádná z firem vyrábějících podobné elektrické dobíjecí 

akumulátory, se vlastnostmi svých produktů nepřibližuje kvalitě elektrických dobíjecích 

akumulátorů na silikonové bázi. Všechny jejich výrobky nejsou tak ekologické a šetrné 

k životnímu prostředí. Kapacitně nedosahují silikonovým akumulátorům při stejné velikosti 

baterie, životnost a počet nabíjecích cyklů je nižší. Také se může u nich vyskytnout problém 

s paměťovým efektem. Proto se budoucí firma rozhodla doplnit sortiment vyráběných baterií 

o tuto novinku na českém trhu.  

 

1.6.1 Marketingový mix 

 Product (Výrobek) 

Firma bude vyrábět trakční baterie kategorie B (náročnější aplikace,  

časté využití) a trakční baterie kategorie C (průmyslové trakční baterie). V sortimentu 

výrobků budou čtyři druhy průmyslových baterií s rozdílnou velikostí a kapacitou 

(vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny, pracovní plošiny, paletizační vozíky, 

golfové vozíky) a čtyři druhy akumulátorů pro volný čas (kola, skútry, invalidní 

vozíky). Na každý produkt firma garantuje dvouletou záruku a také bude možný 

pozáruční servis. Množstevní slevy bude firma nabízet pouze smluvním odběratelům.  
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 Prize (Cena)  

Cena elektrických dobíjecích akumulátorů se bude odvíjet podle druhu 

a kapacity akumulátoru.  

 Place (Místo) 

Výrobky bude možné zakoupit ve vzorkové prodejně v areálu firmy, 

prostřednictvím internetových stránek firmy a také budou součástí nabídky 

internetového obchodu www.battery-import.cz . Doprava většího počtu výrobků 

k odběrateli bude řešena prostřednictvím vozového parku smluvního dopravce  

TQM – holding, s.r.o., se kterým bude sepsána smlouva k prvnímu dni provozu firmy. 

Objednávky menšího množství produktů bude zasíláno prostřednictvím  

České pošty, s.p.. 

 Promotional (Propagace) 

Firma má v plánu si vybudovat síť kontaktů prostřednictvím veletrhů: 

For Energo Praha – veletrh s elektronikou, 

For Logistic Praha – veletrh manipulace, skladování a logistiky, 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno – veletrh dopravy a logistiky. 

Na těchto veletrzích by se chtěla stát jedním z vystavovatelů. Další klienty by chtěla 

firma získat prostřednictvím přednášek. Na přednášky budou zváni zástupci z firem, 

ve kterých se s těmito typy dobíjecích elektrických akumulátorů pracuje. Firma jim 

představí nový sortiment přicházející na trh, jež se může v jejich firmách uplatnit. 

Tyto firmy by se mohly stát v budoucnu potencionálními odběrateli. Další zamýšlenou 

propagací budou reklamy na internetových stránkách týkajících se elektricky 

poháněných prostředků. 

 

1.7 Organizační plán 

Jednatelem společnosti bude Marek Majdanics, který by měl před zahájením 

podnikání dokončit bakalářské studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě 

v Ostravě. Spolu s druhým společníkem budou tvořit vedení firmy. Pro začátek podnikání 

firma odhaduje, že zaměstná 25 lidí. Nejvyšším orgánem společnosti bude valná hromada 

tvořená společníky firmy. Organizační struktura podniku bude liniová s 5 divizemi. Pracovní 

doba v prvním roce provozu firmy bude formou osmi hodinových pracovních směn.  

Na základě poptávky odběratelů bude uvažováno do budoucnosti s vícesměnným provozem   

a náborem dalších pracovníků. 

http://www.battery-import.cz/
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Organizační schéma firmy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Hodnocení rizik 

Základem hodnocení rizik je stanovení významných faktorů, které by mohly negativně 

ovlivnit činnost a životaschopnost podniku. Zjištěnými riziky a jejich vyhodnocením se 

zabývá příloha 2 Vyhodnocení rizik.  

1.9 Finanční plán 

Výroba elektricky dobíjecích akumulátorů na bázi silikonu po konzultaci 

s potencionálními dodavateli a jinými firmami bude finančně velice náročná. Technologie 

výroby si bude žádat nejmodernější stroje a vybavení. Firma disponuje na rozjezd firmy         

a prvotní investice částkou šest a půl miliónu korun českých. V případě, že částka nebude 

dostatečná na pokrytí všech nákladů je firma připravena zažádat o dlouhodobý bankovní úvěr, 

který by měl zbývající výdaje pokrýt. 
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Personální 
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Marketing a prodej Technologie Výroba 

Vedoucí 
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Příloha 2 – Vyhodnocení rizik 

2 Vyhodnocení rizik fiktivního podnikatelského záměru průmyslové firmy 

Na základě subjektivního pohledu zakladatele společnosti e-mover batteries, s.r.o.       

a specialisty na danou problematiku byly klasifikovány hlavní rizika, které mohou ohrozit 

vstup nové firmy na český trh s dobíjecími elektrickými akumulátory.  

Mezi hlavní rizika pro společnost e-mover batterries, s.r.o. lze zařadit:  

A - Finanční náročnost podnikání 

B – Tržní poptávka (malý objem výroby) 

C – Stávající konkurence 

D – Dodavatelé výrobních komponentů 

E – Budoucí zaměstnanci 

Vyhodnocení rizik bylo provedeno expertním ohodnocením a to metodou nazývanou 

matice ohodnocení rizik. Matice ohodnocení rizik má dvě formy ohodnocení. Kvalitativní  

a semikvantitativní. Významnost dopadu jednotlivých rizik a pravděpodobnost jejich výskytu 

byla po konzultaci se specialisty vynesena do následujících tabulek a z nich byly vyvozeny 

následující závěry.  

2.1 Kvalitativní ohodnocení matice rizik 

Tab. 6 Matice hodnocení rizik kvalitativní 

Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 

VM M S V ZV 

ZV      

V     A 

S   B   

M  C  D  

VM    E  
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Díky kvalitativní matici ohodnocení rizik je budoucí firmě známo,  

že mezi nejvýznamnější rizika patří finanční náročnost podnikání. Ve skupině středně 

významných rizik se nachází riziko tržní poptávky, dodavatelé výrobních komponentů  

a budoucí zaměstnanci. Pod málo významná rizika spadá stávající konkurence. 

2.2 Semikvantitativní ohodnocení matice rizik 

Tab. 7 Matice s číselným ohodnocením významnosti rizik  

Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 

1 2 4 8 16 

5      

4     A 

3   B   

2  C  D  

1    E  

 

Výsledky semikvantitativní matice ohodnocení rizik upřesňují výsledky kvalitativní 

matice ohodnocení rizik, protože díky této matici dostávají rizikové faktory konkrétní číselné 

vyjádření míry rizika pro budoucí podnik. 

Pro riziko, které bude spojené s finanční náročností podnikání v tomto oboru, vyšel 

součin pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu 64, což znamená,  

že spadá pod nejvýznamnější rizika, které mohou ovlivnit budoucí podnikání firmy. 

Riziko tržní poptávky nabývá součinem intenzity negativního dopadu 

a pravděpodobnosti výskytu hodnoty 12, čímž patří pod středně významná rizika. Spolu 

s tímto rizikem zde patří  i riziko spojené s dodavateli výrobních komponentů, které dosáhlo 

součinem hodnoty 16. Třetímu riziku, jež se týká budoucích zaměstnanců, vyšel výsledek 

součinu 8. Riziko spojené s výběrem budoucích zaměstnanců je tedy nejnižší v oblasti středně 

významných rizik. 

Do skupiny nejméně významných rizik spojených s budoucím podnikáním firmy patří 

riziko stávající konkurence, které nabylo součinem hodnoty 4. 



48 

 

Skutečnosti, které vyplynuly z vyhodnocení rizik pomocí matice kvalitativní  

i semikvantitativní poukazují na rizika, na které by si firma měla v budoucnu dávat největší 

pozor a snažit se je zmírnit popř. úplně eliminovat.  

A) Finanční náročnost podnikání 

Při rozjezdu nového podnikání s nejmodernějšími technologiemi výroby dobíjecích 

akumulátorů je pravděpodobné, že se mohou objevit potíže s financováním. Proto by tomuto 

problému, který by v budoucnu negativně ovlivnil podnikání, chtěla firma předejít. 

Zakladatelé počítají při zahájení podnikání s finanční výpomocí na nákup strojů a vybavení 

firmy formou dlouhodobého bankovního úvěru, který by měl podstatně snížit výskyt tohoto 

rizika.  

B)Tržní poptávka (malý objem výroby) 

Začátek působení nové firmy na trhu může být doprovázen nízkými objemy výroby, 

přičemž náklady budou mnohem vyšší, než výnosy z prodeje produktů. Firma se bude snažit 

zaujmout potencionální zákazníky prostřednictvím veletrhů a získat si kontakty a odběratele 

již před zahájením výroby produktů. Díky tomuto tahu by se mělo snížit pravděpodobnost 

výskytu rizika. 

C) Stávající konkurence 

Riziko ve formě stávající konkurence je problém, se kterým určitě počítá více firem 

vstupujících na trh. Odběratelé mají své favority a nová firma musí zvolit takový způsob 

propagace, aby přesvědčili odběratele, že oproti ostatním firmám nabízí ve svém sortimentu 

něco navíc. Firma e-mover batteries, s.r.o. také počítá se stávající konkurencí, ale tím,  

že přináší na trh produkty, které nemají v České republice substituty stejné technologie,  

tak má dobře nakročeno k tomu, aby přesvědčila stávající odběratele jiných firem k uvážení 

nově vzniklé nabídky na trhu a následnému podepsání smlouvy s novými dodavateli 

akumulátorů pro svou výrobu. 

D) Dodavatelé výrobních komponentů 

Budoucí dodavatelé výrobních komponentů představují pro novou začínající firmu 

jeden z nejdůležitějších kroků v počátcích podnikání. Dodavatelé představují v nákladech 

firmy nemalou položku, která ovlivňuje celý výrobní proces a také chod firmy. Může se stát, 

že špatnou volbou dodavatelů, kteří dostatečně neplní závazky vůči firmě, ztratí firma 
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nejednoho zákazníka, dobrou pověst a v nejhorším možném případě bude muset ukončit svou 

činnost. Řešením, které by mohlo dostatečně zmírnit riziko spojené s výběrem dodavatelů  

je firmou přesně definována poptávka po dodavatelích, jež splňují specifické požadavky dané 

firmou. Další možností je interní audit u vybraných dodavatelských společností,  

kde si může firma ověřit, zda je dodavatel skutečně schopný dostát svým závazkům. 

E) Budoucí zaměstnanci 

Kvalitní a kvalifikovaní zaměstnanci vytváří úspěšnou firmu, a proto je důležité 

věnovat patřičnou pozornost při výběru konkrétních zaměstnanců. Začínající firma na trhu  

si nemůže dovolit zaměstnance, kteří nebudou ztotožněni s plány firmy a nebudou mít 

motivaci k lepším výkonům. Takový zaměstnanec je pro firmu přítěží a správný personalista 

by měl při pracovním pohovoru poznat, zda je kandidát na danou pozici svým vzděláním  

a vystupováním vhodný. Správný zaměstnanec by měl dělat všechno pro dobro firmy, brát 

cíle firmy za své vlastní a svou prací pomáhat firmě k dosažení lepších výsledků. Riziko 

špatného výběru zaměstnanců se nedá zcela eliminovat, ale vhodným přijímacím řízením  

se dá snížit na minimum. 
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Příloha 3 – Vyhodnocení praktické části 

Závěrečné shrnutí praktické části 

V praktické části této bakalářské práce byl vypracován podnikatelský záměr 

průmyslové firmy na výrobu elektricky dobíjecích akumulátorů na bázi silikonu. Firma  

e-mover, s.r.o. má velký potenciál se prosadit na tuzemském trhu, protože představuje novou 

technologii, která může být využívána v mnoha elektricky poháněných prostředcích  

od průmyslových vysokozdvižných vozíků, přes manipulační techniku, až k dopravním 

prostředkům pro lidi, kteří myslí ekologicky a chtějí, aby jejich provoz neznečišťoval přírodu. 

Vyhodnocení efektivnosti investice nemohlo být provedeno, protože je výběr strojního 

vybavení a investice k tomu potřebné v tuto chvíli v rukou specialisty a také díky tomu nebylo 

možné zjistit proveditelnost podnikatelského záměru. Postupem času po získání dostupných 

informací o ceně vybavení a celkových nákladech spojených s výrobou akumulátorů může být 

efektivnost investice prověřena a podnikatelský záměr může být předložen potencionálním 

investorům. 

Podnikatelský záměr tedy není možné vyhodnotit, ale na základě výsledků,  

které přinesla SWOT analýza a matice ohodnocení rizik si je zakladatel vědom rizik a nástrah, 

která mohou vzniknout při zahájení podnikatelské činnosti. Největší riziko představuje  

pro budoucí firmu celková finanční náročnost podnikatelského projektu, protože se jedná  

o novou technologii, která vyžaduje vysokou počáteční investici. Čas, který potřebuje 

specialista na zjištění všech informací ohledně technologie a nejvhodnějšího dispozičního 

řešení strojů pro daný objekt, mohou v tuto chvíli zakladatelé využít, aby se připravili  

na setkání s potencionálními investory pro svůj podnikatelský záměr. Dalším atributem 

budoucího podnikání, na který je potřeba se detailně soustředit na marketingovou strategii 

firmy a propagaci nového produktu na českém trhu. Díky vhodně zvolené strategii by nový 

výrobek mohl těžit ze své jedinečnosti déle a zisky by mohly být vyšší do té doby,  

než přijde konkurence se substitutem stejné technologie. 

Tato práce mne zaujala možností vytvořit fiktivní podnikatelský záměr  

pro průmyslovou firmu podle svých představ a na základě teoretických znalostí. Výroba 

elektricky dobíjecích akumulátorů je podle mne budoucnost pro veškerou dopravu a všechny 

její druhy. V důsledku neustálého zvyšování cen pohonných hmot a snižování zásob ropy  
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ve světě budou lidé brzy více uvažovat nad přechodem od pohonných hmot k ekologicky  

a ekonomicky šetrnějšímu pohonu pro své dopravní prostředky.  


