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1 Úvod 

Zajištění požadované prosperity a efektivního rozvoje podniku v dnešních 

náročných hospodářských podmínkách a světě, který se stále více globalizuje, není 

jednoduché. Proto by měl mít každý podnik takovou rozvojovou strategii, která mu zaručí 

dlouhodobou finanční stabilitu. Jedním z hlavních atributů pro budoucí úspěch podniku je 

kvalitní příprava a realizace dlouhodobých a strategických projektů. Jedním z takových je 

také realizace investic.  

Cílem této závěrečné bakalářské práce je provést analýzu celého procesu 

schvalování investičních akcí ve velkém farmaceutickém podniku a navrhnout jeho 

zkvalitnění. 

První část bakalářské práce bude věnována základní charakteristice investiční 

činnosti, přehledu o klasifikaci investičních projektů, způsobu sestavování investičního 

plánu, dále pak budou popsány jednotlivá možná kritéria, podle kterých lze dané investice 

hodnotit, a to jak z hlediska finančního, ale také z jiných hledisek, např. podle kvality 

výroby, bezpečnosti práce, technické inovace, zvýšení hygienických norem, zvýšení 

ekologie prostředí či zlepšení pracovního prostředí. Na základě hledisek a kritérií je možné 

sestavit žebříček priorit investičních projektů a relevantně se rozhodnout, zda danou 

investici realizovat, spojit s jiným investičním projektem, posunout do budoucích let nebo 

úplně zamítnout. V rámci procesu schvalování investičních akcí hraje svou velmi důležitou 

roli investiční riziko, způsob jeho oceňování, přiměřená klasifikace, stanovení významnosti 

jednotlivých faktorů rizika a jeho vlivu na danou investiční akci s přihlédnutím na 

současný stav daného podniku. Další významným faktorem v procesu schvalování 

investičních projektů je fáze sestavení podrobného investičního programu, který obsahuje 

věcnou i finanční část včetně důvodů pro realizace investičních požadavků. Poslední, ale 

neméně důležitou fází je fáze realizace investic, proto i tato fáze je součástí první části mé 

práce. 

Ve druhé části závěrečné práce bude popsán podnikový proces, jednotlivé kroky 

procesu, jejich hlavní charakteristika, přínosy procesní organizace a budou použity 

zobrazovací prostředky, které budou aplikovány v praktické části. 

Ve třetí části bude představen sledovaný podnik, ve kterém se bude má analýza 

jednotlivých procesů přímo provádět, a protože si vybraný podnik nepřeje zveřejnění svých 

citlivých informací, je název této společnosti v mé bakalářské práci smyšlený. 
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Čtvrtá část se bude zabývat samotnou analýzou jednotlivých procesních kroků při 

schvalování investic, kde bude psáno, kdo je garantem procesu, popis procesu, čas 

potřebný k provedení. Dále budou tyto jednotlivé kroky zobrazeny v grafické podobě a to 

pomocí vývojového diagramu. 

V poslední části bude provedeno vyhodnocení jednotlivých procesních kroků a v 

rámci sledovaných cílů, bude navrhnuto doporučení. 

Pro účely bakalářské práce byla použita analýza průběhu podnikových procesů 

popsána v kapitole 3, dále pak probíhal sběr informací, rozhovorů a dedukcí. Sběr 

informací probíhal v podniku, který chtěl zrevidovat své procesní kroky v investičním 

rozhodování. Rozhovory pro získání praktických informací byly poskytnuty, při osobním 

setkání s ředitelem finančního útvaru. Dále probíhala korespondence pomocí e-mailu. 

Závěrečná část práce byla konzultována s finančním ředitelem daného podniku. 

 

2 Teoreticko-metodická východiska  

Tato práce je zaměřena na investiční činnost ve výrobním podniku a to 

především na jeho proces schvalování jednotlivých investičních projektů. V rámci 

teoretických základů investiční činnosti jsou uvedeny základní poznatky, z kterých 

vychází tato bakalářská práce. 

 

2.1 Charakteristika investiční činnosti 

Zajištění prosperity a úspěšného rozvoje, je cílem každého podniku, který chce 

uspět v dnešních velmi náročných podmínkách tržní ekonomiky. Proto každé 

rozhodnutí zda investici realizovat či nikoliv, má mimořádný význam, protože jsou zde 

vynakládány velké objemy zdrojů a to může mít nepříznivý vliv na budoucí ekonomiku. 

Investiční rozhodnutí by mělo hlavně vycházet z nastavené strategie podniku, která 

určuje cíle a způsoby, jak těchto vytýčených cílů dosáhnout. Investiční rozhodnutí má 

dlouhodobý účinek, proto jakékoliv chybné rozhodnutí může podnik přivést do finanční 

tíže a v některých případech až k úpadku. Proto je nutné vždy brát v úvahu faktor času a 

také se vyrovnat s nejistotou a možným rizikem, které přináší budoucnost. V rámci 

životního cyklu každý podnik vzniká, rozvíjí se a zaniká. Podnik je velice úzce spjatý se 

svým okolím, které pro něj představuje jak nebezpečí (tržní situace, ceny energií a 

surovin, konkurence, měnové kurzy a další), ale také na druhé straně příležitost, díky 

které může vzniknout zajímavý investiční záměr. Dnešní podnikatelské prostředí se 

neustále mění a přináší řadu nejrůznějších změn, proto podnik musí být na tyto změny 
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připraven, aby dokázal proměnit potenciální nebezpečí v příležitost, která podniku 

přinese prosperitu a růst. 

 

Typy investic  

Rozlišujeme tři základní typy investic (Synek, Kislingerová, 2010)1 

 Hmotné investice -  vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku 

 Finanční investice - jde o nákup cenných papírů, akcií, obligací, půjčení peněz 

společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisku 

 Nehmotné investice - nákup know how, výdaje na výzkum, vzdělání, sociální 

rozvoj 

 

Klasifikace investičních projektů 

Podle (Fotr, 2005) 2 klasifikujeme investiční projekty takto: 

1. Projekty dle vztahu k rozvoji podniku  

 Rozvojové neboli orientované na expanzi - jde o projekty ke zvýšení objemu 

produkce, zavedení nového výrobku nebo služby na trh. Přínos tohoto projektu se 

projeví obvykle v nárůstu tržeb. 

 Obnova – zpravidla jde o vynucenou výměnu zastaralého zařízení za nové 

s cílem dosáhnout nákladové úspory. Tento případ je složitější, zpravidla se provádí 

výměna zařízení, které je stále funkční, ale jeho provoz je uskutečňován s 

příliš vysokými náklady. 

 Mandatorní – zde nejde o spojení dosáhnout ekonomické efektivnosti, ale 

souladu se zákony, předpisy a nařízeními. Ve většině případů jde o zaměření na ochranu 

životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce, dosažení hygienických norem a jiné. 

 

2. Projekty dle věcné náplně 

 Zavedení nových technologií nebo výrobků – zpravidla jde o zavedení nových 

produktů a technologií, které na trhu již existují, ale pro podnik jsou nové. 

 Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – jde o značně rizikové projekty, 

které lze velmi obtížně hodnotit. 

 

                                                                        
1

 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxv, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-

80-7400-336-3. 

2 
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
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 Inovace informačních systémů – neboli také zavedení nových informačních 

technologií. Jejich přínosy jsou obtížně kvantifikovatelné, proto se také řadí mezi 

rizikové projekty. 

 

3. Míra závislosti projektů 

 Vzájemně se vylučující projekty – jde o investiční projekty, jejichž současná 

realizace není možná. Přijetí jednoho projektu, vylučuje přijetí druhého. Příkladem 

takových projektů mohou být projekty zaměřené na výrobu stejného výrobku, ale 

pomocí jiných technologií, nebo stejné technologie avšak vstupní surovina bude odlišná. 

 Plně závislé projekty – tyto projekty tvoří určitý soubor, plnící zadané funkce, 

případně požadavky. Pokud nebyly realizovány všechny projekty daného souboru není 

splnění zadaných požadavků možné. Tyto projekty nelze hodnotit izolovaně. Je třeba 

hodnotit celý soubor. 

 Komplementární projekty – vzájemně se doplňující projekty, přijetí jednoho 

projektu podporuje přijetí druhého projektu.  

 Ekonomicky závislé projekty – zde se může objevit substituční efekt. Zavedením 

nového výrobku, plnící stejné nebo obdobné funkce, může vést k poklesu prodeje 

dosavadních produktů. Zde je třeba při hodnocení zohlednit pokles příjmů u 

dosavadního výrobku. 

 Statisticky (stochasticky) závislé projekty – zde platí přímá závislost, růst výnosů 

či nákladů jednoho projektu provází růst či pokles výnosů či nákladů projektu druhého. 

Zpravidla jde o produkty určené pro stejné trhy nebo stejný okruh zákazníků, které jsou 

zpracovávané ze stejných materiálových vstupů nebo mají stejné distribuční cesty. 

 

4. Forma realizace projektu 

 Investiční výstavby – tyto projekty se zpravidla orientují na rozšíření výrobní 

kapacity, zavedení nového výrobku, technologií, rozšíření podpůrných činností. Tyto 

projekty se realizují buď v existujícím podniku, nebo na zelené louce. Pokud jde o 

projekty realizující se tzv. na zelené louce, je jejich hodnocení snadnější než u projektů 

v existujícím podniku. 

 Akvizice – jde o projekty koupě již existující firmy. Cílem akvizice je zpravidla 

firma, která je málo prosperující, kterou lze po vhodné restrukturalizaci prodat se 

ziskem.  
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5. Charakter peněžních toků  

 Se standardními peněžními toky - v počátečním období projektu jsou peněžní 

toky záporné a pak následují peněžní toky kladné. Je zde převaha příjmů nad výdaji.  

 S nestandardními peněžními toky - zde dochází ke změnám kladných a 

záporných peněžních toků vícekrát. 

 

6. Velikost projektů – toto rozlišení je relativní a záleží na velikosti podniku 

Klasifikačním hlediskem je objem investičních nákladů potřebných na realizaci.  

 Velké projekty 

 Projekty středního rozsahu 

 Malé projekty 

 

2.2 Plánování investic  

 Plánování budoucích investic je jednou z nejsložitějších a nejnáročnějších 

činností podnikového řízení. Kvalita vlastní přípravy a následné realizace je základní 

podmínka dlouhodobého úspěchu v rozvoji a prosperitě podniku. Pokud chce podnik 

obstát ve velké konkurenci, musí se neustále rozvíjet a hledat nové příležitosti. 

K tomuto podnikovému rozvoji je důležité sestavit investiční plán, který vychází ze 

stanovených cílů a strategického podnikového plánu. 

Podnikový investiční plán, zahrnuje také projekty nedokončené výroby a nové 

investiční projekty. Projekty nedokončené výroby jsou takové investiční projekty, které 

byly započaty v předchozím plánovacím období, a je s nimi počítáno v následujícím 

investičním plánu. 

V podnikovém  investičním plánu jde v zásadě o dosažení stanoveného cíle. To 

znamená zavedení nového výrobku, případně zdokonalení výrobku stávajícího nebo 

expanzi na nové trhy, snižování nákladů, rozšíření výrobních kapacit, hledání možných 

investičních příležitostí. Mezi takto stanovenými cíli mohou vznikat rozpory.  

Výdaje, které bude nutno na tyto investice vynaložit, nazýváme kapitálovým 

výdajem. Tento plán včetně kapitálových výdajů se zpravidla sestavuje na jeden rok. V 

případě větší investice je plán sestavován na pět až deset let. 

Kapitálové výdaje3 

Jde o takové výdaje na pořízení dlouhodobého investičního majetku, jež jsou 

součástí pořizované investice, a očekává se jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy. 

                                                                        
3 

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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Do kapitálových výdajů se zahrnuje také technické zhodnocení, výdaje na technicko – 

ekonomickou studii, technická a projektová dokumentace, celní poplatky a jiné. Většina 

těchto výdajů vzniká před vlastním zahájením investičního projektu. Jedná se tedy o 

výdaje vynaložené v období přípravy investice. Do těchto výdajů se zahrnují i výdaje 

spojené s prodejem a likvidací investice, ale zároveň musí být také v peněžním toku 

zohledněny příjmy, které podnik z prodeje investice získá. 

Provozní příjmy z investice4 

Stanovení budoucích příjmů z pořizované investice je velice náročný úkol. 

Příjmy z investice tvoří čistý zisk, odpisy a odpočet změny stavu čistého pracovního 

kapitálu.  

Pokud se jedná o nezadlužený projekt, tak to lze zapsat takto: 

 

FCF = EAT + ODP- ∆ČPK        (2.1) 

Kde: FCF jsou provozní příjmy z nezadluženého projektu, EAT je zisk po zdanění, 

ODP jsou odpis, ∆ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. 

 

2.3 Hodnocení investic a oceňování investičního rizika 

 Investice představují jednorázově vynaložené zdroje za účelem získání 

budoucích užitků. Hodnocení investic zaujímá ústřední postavení, protože vypovídá o 

tom, zda je investice výhodná či nikoliv a hlavně poskytuje informace pro rozhodování 

o přijetí či zamítnutí investice. Posuzuje investici z hlediska více variant výhodnosti a 

tím usnadňuje výběr takové investice, která přinese podniku nejvyšší užitek.  

Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů [1] 

Statická kritéria: Není zohledněn faktor času, vychází se z nominálních hodnot. 

- Rentabilita investovaného kapitálu 

- Doba úhrady 

Dynamická kritéria: Je zohledněn faktor času, kritéria jsou založená na současné 

(diskontované) hodnotě. 

- Čistá současná hodnota 

- Vnitřní výnosové procento 

- Index rentability 

- Diskontovaná doba úhrady 

 

                                                                        
4
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-

68-2. 
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(2.2) 

(2.3) 

2.3.1 Kritéria hodnocení investic5 

 

1. Výnosnost (rentabilita) investice – jde o vztah vloženého kapitálu a očekávaných 

výnosů, které plánovaná investice podniku přinese. Výnos zde představuje přírůstek 

zisku po zdanění a také přírůstek odpisů, který se vrací podniku v ceně prodaných 

výrobků. Dohromady tyto dvě položky tvoří cash flow neboli peněžní tok. Musí zde být 

zohledněn faktor času, protože se jedná o delší časové období. Předností propočtů 

rentability je v jejich jednoduchosti, srozumitelnosti a snadné dostupnosti dat. 

Mezi nejčastěji používané patří: 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return of Equity) 

- rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return of Assets) 

- rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ( ROI – Return of investment) 

- účetní rentabilita projektu 

 

1. Doba úhrady – jde o dobu potřebnou k úhradě celkových investičních nákladů 

budoucími příjmy. Není zde zohledněn faktor času i riziko investice. Předností propočtů 

doby úhrady je v jejich jednoduchosti a srozumitelnosti, ale nejsou vhodným kritériem 

pro hodnocení a výběr investic. Použití se doporučuje pouze jako doplňkové. Čím kratší 

je doba úhrady, tím je investice výhodnější.  

 

FCF 	
	 Ú

= JKV 

 Kde: FCFt  jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice, DÚ je doba 

úhrady, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

Někdy se používá propočet statické doby úhrady pomocí průměrných ročních 

provozních příjmů:                

                   

                DÚ	=	∅ 									

																						Kde: JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, ø FCF jsou průměrné volné peněžní toky 

         DÚ je doba úhrady. 

                                                                        
5 

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
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(2.4) 

(2.5) 

3. Kritéria založená na diskontování - zde je zohledněna časová hodnota peněz. 

Tímto pojmem se rozumí, že peníze dnes mají jinou hodnotu než peníze, které obdržíme 

později. 

Tuto skupinu tvoří tato kritéria: 

Čistá současná hodnota (net present value) – jde o dynamickou metodu vyhodnocování 

efektivnosti investic, založené na rozdílu současné hodnoty všech budoucích příjmů 

projektu a současné hodnoty všech budoucích výdajů projektu. Peněžními příjmy 

rozumíme předpokládaný zisk po zdanění, odpisy a případně další příjmy. Peněžní toky 

je nutné přepočítat. Tento proces přepočtu nazýváme diskontováním nebo také 

odúročením. Čistá současná hodnota představuje základní kritérium při rozhodování o 

přijetí nebo nepřijetí projektu. Předností, kromě respektování časové hodnoty peněz, je 

také její aditivita, neboli čisté současné hodnoty projektů lze sčítat. Naopak nevýhodou 

je obtížné stanovení diskontní sazby.  

Vztah pro výpočet čisté současné hodnoty lze zapsat takto: 

                                                                                                           	

NPV	 = FCF	 1 + R − 	JKV						 

                                                                                                                            

Kde:  T je doba životnosti projektu, R je náklad kapitálu, FCFt jsou volné peněžní toky 

v jednotlivých letech provozu investice, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

 

Jednorázové kapitálové výdaje zahrnují tyto položky.  

         

JKV = INV + ∆ČPK  

 

Kde: INV je výdaj na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku                        

∆ČPK je přírůstek čistého pracovního kapitálu. 

Čistá současná hodnota představuje přínos investic s ohledem na změnu hodnoty 

peněz. Kladná čistá současná hodnota zvyšuje hodnotu podniku a investice stává se pro 

podnik přijatelnou. Naopak záporná čistá současná hodnota investice je pro podnik 

nepřijatelná a takový projekt je zamítnut. V případě nulové čisté současné hodnoty se 

kapitálové výdaje rovnají všem budoucím příjmům a projekt je z pohledu přínosu 

podniku neutrální.  

Index rentability (profitability index) – vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu, připadajících na jednotku investičních nákladů přepočtených na 
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  (2.6) 

(2.7) 

současnou hodnotu. To znamená, že vyjadřuje procento výnosnosti investice. Možnost, 

uplatnění indexu rentability je v případě kapitálového omezení.                                          

            

PI = 	.
	  

Kde: T je doba životnosti projektu, R je náklad kapitálu, FCFt  jsou volné peněžní toky 

v jednotlivých letech provozu investice, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

 

Z výše uvedených kritérií ekonomických hodnocení investičních projektů 

vychází, že jedním z nejdůležitějších úkonů je stanovení peněžních toků, a to během 

celé životnosti projektu.  

Špatné stanovení peněžních toků může vést k chybným rozhodnutím o přijetí či 

zamítnutí projektu. Při stanovení peněžního toku je nutné věnovat pozornost jeho 

správné náplni a stanovení odpovídající hodnoty jednotlivých složek peněžního toku. 

 

Vnitřní výnosové procento (internal rate of return) – relativní výnos, který projekt 

během svého životního cyklu poskytuje. Tato metoda spočívá v nalezení takové 

diskontní sazby, při které je čistá současná hodnota rovna nule. Neboli, součet 

diskontovaných čistých příjmů se rovná investičním výdajům. Představuje maximální 

hodnotu zisku, při které je investice výhodná. Vzhledem k náročnosti nalezení diskontní 

sazby se výpočet provádí pomocí výpočetní techniky. V případě vyššího výnosového 

procenta oproti běžné úrokové míry se vyplatí investovat. 

 

FCFt	 1 + IRR 	= 	JKV 

Kde:  T je doba životnosti projektu, FCFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech 

provozu investice, IRR je vnitřní výnosové procento, JKV jsou jednorázové kapitálové 

výdaje. 

Toto kritérium není vhodné při tvorbě investičního programu, zvláště pak u 

projektů, které se vzájemně vylučují. 

 

4. Peněžní toky projektu 

Peněžní toky projektu pro hodnocení ekonomické efektivnosti tvoří veškeré 

příjmy a výdaje generované projektem. Pro výpočet výše uvedených kritérií je třeba 
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peněžní toky stanovit, a to za celé období životnosti projektu. Stanovení peněžních toků 

je velice obtížný úkol, který hraje klíčovou úlohu při hodnocení projektů. Chyby ve 

výpočtu mohou vést k chybným rozhodnutím.  

 

Čistý pracovní kapitál 

Kromě samotné investice je nutné brát v úvahu další vynaložené prostředky, které 

budou vázány v oběžných aktivech v podobě pohledávek, zásob a krátkodobého 

finančního majetku. Takto vázané prostředky se nazývají hrubý pracovní kapitál. Čistý 

pracovní kapitál se vypočítá tak, že od oběžných aktiv se odečtou krátkodobé závazky.   

Tab. 2.1  Srovnání kritérií efektivnosti investičních projektů  
Kritérium Interpretace Rozhodovací pravidlo 

pro přijetí projektu 

Možnosti využití 

NPV Přírůstek majetku 

z realizace projektu 

NPV > 0 Dlouhodobý, krátkodobý 

jednotlivý projekt, 

kritérium účelové funkce 

portfolia projektů 

PI Současná hodnota 

peněžních toků za období 

provozu na jednotku JKV 

PI  > 1 Dlouhodobý, krátkodobý 

jednotlivý projekt, výběr 

více projektů při 

omezených KV 

IRR Průměrná roční výnosnost 

z realizace projektu 

IRR > výnos projektu 

(aktiv) s podobným 

rizikem 

Výběr z portfolia reálných 

a finančních projektů 

DÚ Doba za kterou jsou 

počáteční KV uhrazeny 

DÚ < limitní doba pro 

obdobné projekty 

Krátkodobé projekty 

R Rentabilita investovaného 

kapitálu 

R > výnos aktiv 

s obdobným rizikem 

Doplňkové kritérium 

 

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování 

 

2.3.2 Oceňování investičního rizika  

Investiční riziko spočívá v tom, že není předem znám výsledek. Při hodnocení 

efektivnosti investičních projektů je potřeba věnovat zvýšenou pozornost rizikové 

stránce.  U dynamických kritérií tvoří jednu složku diskontní sazby riziková prémie, 

uplatňované k přepočtu peněžních toků na jejich současnou hodnotu. Při stanovení výše 

rizikové prémie je potřeba stanovit a specifikovat faktory, které k riziku nejvíce 

přispívají.  

Pojetí rizika podle Fotra6:  „Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení 

zvláště dobrých hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí 

podnikatelského neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný 

rozsah, že výrazně narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku.“ 

                                                                        
6 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s 135 pojetí rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
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Vedle pojmu rizika se velice často setkáváme s pojmem hrozba. Hrozbou 

rozumíme jakýkoliv podnět, který může poškodit zájmy podniku. V riziku se odráží 

vztah podniku ke konkrétní hrozbě. Pojem hrozba je chápána obecně negativně, ovšem 

riziko má dvě stránky, pozitivní a negativní. Obecně lze riziko chápat jako odchylku od 

předem stanovených cílů. Tyto odchylky mohou být žádoucí (vyšší zisk) anebo také 

nežádoucí (ztráta). Pro spolehlivý odhad vývoje rizika je nutné mít dostatečné 

informace, znalosti procesů, ale také je velmi důležité použití vhodných metod. 

 

Klasifikace rizika[2]  

• Podnikatelské a čisté – má pozitivní a negativní stránku, jde o riziko vzniku 

nepříznivých odchylek od žádoucího stavu. Čisté riziko je pouze negativní riziko a 

vztahuje ke ztrátám a škodám na majetku, poškození zdraví. Mohou být vyvolané 

přírodními jevy (povodně, požáry, zemětřesení), technickými systémy (havárie zařízení) 

a jednáním lidí (krádeže, stávky). 

• Systematické a nesystematické – systematické (tržní, makroekonomické) je  

riziko, které je vyvoláno společnými faktory a postihuje v různé míře všechny 

podnikatelské subjekty (změny zákonů, politické změny, změna na trhu), 

nesystematické (mikroekonomické) je riziko, které postihuje jednotlivé subjekty 

(odchod klíčového pracovníka, nová konkurence, selhání dodavatele). 

• Vnější a vnitřní – vnitřní rizika se vztahují k faktorům uvnitř firmy (vývojová, 

technická – technologická, personální, organizační, bezpečnostní a další), vnější rizika 

souvisí s okolím firmy, toto okolí můžeme dále rozčlenit na makrookolí (ekonomické, 

sociální, technicko-technologické, ekologické okolí) a mikrookolí (konkurence, 

dodavatelé, odběratelé). 

• Ovlivnitelné a neovlivnitelné – ovlivnitelné riziko je takové riziko, u kterého lze 

eliminovat příčiny (zvýšení kvalifikace pracovníků výzkumu a vývoje, zlepšení 

technické vybavenosti), u neovlivnitelného rizika nelze působit na jeho příčiny (změna 

měnového kurzu, povodeň), je možné přijmout opatření formou pojištění, zajištění. 

• Primární a sekundární – sekundární riziko je vyvoláno přijetím opatření na 

snížení rizika primárního. Například může nastat spojením se zahraničním partnerem, 

v jehož zemi je odlišná kultura. 

• Ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu – fáze přípravy a realizace 

projektu je ohrožena těmi druhy rizik, při kterých může dojít k ohrožení splnění termínu 

dokončení projektu. Naopak fázi provozu ovlivňují rizika, která ovlivňují hospodářské 
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výsledky (růst cen surovin, materiálu a energie, pokles poptávky, nedostatečná kapacita 

aj.) 

Dále je možné rizika klasifikovat podle věcné náplně. Mezi taková rizika patři 

riziko technicko-technologické, výrobní, ekonomické, tržní, finanční, legislativní, 

politické, environmentální, spojená s lidským činitelem, informační a zásahy vyšší 

moci. 

 

Pro stanovení významnosti faktorů rizika existují dva způsoby. 

• Expertní hodnocení – jde o odborné hodnocení rizik pracovníky, kteří mají 

potřebné znalosti a zkušenosti v oblastech do kterých rizika spadají. Tito odborníci 

zodpovědí otázky pravděpodobnosti výskytu faktoru rizika a výši intenzity negativního 

vlivu. Jako nástroj se využívá matice hodnocení rizik. Pomocí expertního hodnocení lze 

dojít k číselnému vyjádření významnosti rizika. Expertní hodnocení posuzuje hypotézy, 

na nichž je projekt, jeho peněžní toky a ekonomické hodnocení postaveno. 

• Analýza citlivosti – podstatou této analýzy je zjištění citlivosti určitého 

ekonomického kritéria projektu. Jde o stanovení, jak změny určitých faktorů (změna 

objemu produkce, prodejní ceny, kapacity aj.) ovlivňují zvolené ekonomické kritérium. 

Faktory, jejichž změny vyvolávají pouze malou změnu sledovaného kritéria, lze 

považovat za málo důležité, tzn., že citlivost kritérií na změny faktorů je malá. Oproti 

tomu faktory, jejichž změny mají za následek značné změny, lze považovat za 

významné. 

Pro stanovení velikosti rizika projektu číselnou hodnotou slouží statistické 

charakteristiky variability a pravděpodobnost. Podle statistických charakteristik 

variability lze spočítat rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient. Pomocí 

pravděpodobnosti charakterizujeme možné výsledky investice.  

Například očekávanou velikost zisku (Z) lze pomocí pravděpodobnosti vypočítat 

následně: 

 

Z	 = 	 Z 			.		 p  

Kde: Zi je zisk dosažený pravděpodobností, pi je pravděpodobnost výskytu určité výše 

zisku Zi, n je počet možných velikostí zisku. 

Tento způsob výpočtu lze také využít pro zjištění očekávaných hodnot například 

u budoucí hodnoty tržeb, peněžních toků, nákladů. Pro lepší znázornění o významu 

 (2.8) 
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rizika lze využít matici rizik, která představuje jednoduchý grafický nástroj, který 

poskytuje informace k řešení jednotlivých rizik seřazených dle jejich významnosti. 

Další možností ocenění rizika je přizpůsobení diskontní míry riziku. Zde je důležité 

zjistit výnosnost projektu a to součtem bezrizikové úrokové míry, inflační prémie a 

rizikové prémie. 

 

2.4 Výběr investic a sestavení investičního programu[2] 

Investiční program podniku zahrnuje přípravu a hodnocení jednotlivých investic 

a způsob výběru celkově nejvýhodnějšího projektu.  

Investiční program může probíhat jako soubor procesů probíhajících od vedení 

firmy k jednotlivým divizím nebo naopak od jednotlivých divizí k vedení firmy, viz 

Obr. 2.2. Nezbytným krokem je zpracování strategie, stanovení rozvojových cílů 

podniku, identifikace předností a konkurenčních výhod. Za tyto rozhodnutí je 

zodpovědné vedení podniku. Na základě těchto rozhodnutí se stanoví oblasti podnikání, 

které jsou podkladem pro nižší články podniku. 

Jednotlivé divize předkládají projekty, které jsou v souladu se strategií a cílem 

podniku. Pokud jsou projekty pro podnik nevýhodné, jsou ihned zamítnuté. V případě 

výhodného projektu dochází k dalšímu hodnocení. Jednou z podmínek projektu je, že 

investiční náklady nepřevyšují kapitálový rozpočet divize. Pokud je projekt výhodný, 

ale překračuje kapitálový rozpočet, přechází rozhodnutí na úroveň vedení podniku, kde 

se dále analyzují a hodnotí. Z toho vychází propojení tvorby investičního programu 

s finančním plánováním. 

Základním kritériem pro hodnocení projektů jsou peněžní toky, které zahrnují 

veškeré výdaje a příjmy projektů během jejich životnosti. Stanovení těchto peněžních 

toků je velice náročné a musí se vycházet z prognóz vývoje podnikatelského prostředí.  

Náklady kapitálu – pro stanovení čisté současné hodnoty je nutné určení jejich 

diskontních sazeb, tato sazba se spočítá pomocí korekce firemních nákladů podle 

rizikovosti jednotlivých projektů.  
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Obr. 2.2 Tvorba investičního programu podniku  

    

 

 

      
                   Zamítnutí                                                                                                       Zamítnutí                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fotr (2005), vlastní zpracování 

 

Při tvorbě investičního programu je nutné brát v úvahu výši zdrojů (finančních 

prostředků), které jsou k dispozici.  Může dojít k situaci kdy čistá současná hodnota je 

kladná, ale projekt nemůže být schválen vzhledem k omezeným zdrojům. Proto je 

v případě omezených zdrojů vhodné použití indexu rentability, který zobrazuje 

diskontované čisté příjmy, připadající na jednotku diskontovaných investičních nákladů. 

Projekty se dále seřadí podle klesajícího indexu rentability a ty z prvních míst, až do 

vyčerpání kapitálového limitu, budou zařazeny do investičního programu. Díky takto 

sestavenému investičnímu programu dosáhne podnik nejvyššího přírůstku své hodnoty. 

Toto lze využít u plánovaných investičních programů s kapitálovým omezením, 

vztahujících se k jednomu roku. Pokud se investiční program sestavuje na více let, nelze 

ho posuzovat pomocí indexu rentability. Zde se použije složitější postup, založený na 

modelu lineárního programování. 

Je nutné si uvědomit, že omezení kapitálových zdrojů při rozhodování o přijetí či 

nepřijetí projektu není jediné. Další omezení, která mohou, nastat jsou v podobě 

libovolných zdrojů, například omezení určitých surovin, komponentů, pracovníků nebo 

určité kvalifikace.  

2.5 Realizace investic 

Součástí investičního plánu jsou jednotlivé investiční projekty. Každý projekt má svou 

životnost, kterou lze rozdělit do čtyř fází. 

     Divize 
 
   Příležitost 

      Podnik 
 
   Příležitosti 

 
Analýza a 
hodnocení 

   
   Analýza a 
   hodnocení 

 Volba k     
realizaci 
v rámci  
divize  

Volba 
k realizaci  
na úrovni 
podniku 

 Investiční program              
podniku 

 



 

 
18

Z hlediska úspěšnosti projektu jsou důležité všechny fáze. Zvýšená pozornost by měla 

být věnována fázi předinvestiční, protože úspěch daného projektu bude záviset na 

informacích z předprojektových analýz. 

 

1. Předinvestiční fáze – identifikace podnikatelských příležitostí, předběžné 

technicko-ekonomické studie projektu. Výstupem předinvestiční fáze je zamítnutí nebo 

schválení investičního projektu, určení způsobu financování projektu a účtování nákladů 

spojených s dokumentací předinvestiční fází.  

2. Investiční fáze – zahrnuje dvě základní etapy, etapu projekční a etapu 

realizační. Náklady projekční etapy se zpravidla pohybují okolo 4-8% celkových 

nákladů projektu. Podnik má možnost i po dokončení projektové přípravy investici 

zrevidovat nebo pozastavit. V průběhu realizační etapy probíhá výstavba projektu. Tato 

fáze je ukončena samotným předáním projektu do zkušebního nebo trvalého provozu.  

3. Provozní fáze – začíná zkušebním provozem s postupným náběhem na 

projektovou kapacitu. Součástí provozní fáze je kromě běžného provozu vybudované 

jednotky také jeho zdokonalování a údržba. Náklady na údržbu se ročně pohybují kolem 

2-3,5% celkových investičních nákladů. Správná údržba je významná, protože zajišťuje 

spolehlivé a bezpečné využívání projektu po dobu jeho životnosti. 

4. Ukončení provozu a likvidace – v této fázi dochází k likvidaci zařízení, 

demontáži a sanaci pozemku. Ani zde se nesmí zapomenout na náklady související 

s touto fází, ale zde můžeme počítat i s možným výnosem z prodeje likvidovaného 

zařízení. 

 

2.6 Podnikové procesy 

V rámci této bakalářské práce budou investiční činnosti v řešeném podniku 

chápány jako podnikový proces. Podle teoretických poznatků procesní organizace je 

podnikový proces složen z více kroků (činností), které mají být prováděny v určitém 

pořadí a dosaženy prostřednictvím požadovaných výsledků. 

Proces  

Procesem se rozumí logicky na sebe navazující činnosti, které vedou k předem 

definovaným výsledkům. 

Příznačný pro podnikový proces je jeho vztah vstupu a výstupu. Proces je spuštěn 

prostřednictvím události nebo situace (vstup). V procesu se vstupy (jako zadání) 

transformují do výsledků (výstup), viz. Obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Podnikový proces                                                                        

 

 

 

 

Zdroj: Hučka (2013), vlastní zpracování 

 

Procesy vedou ke splnění výsledků přímo pro zákazníka (výrobek) anebo jsou 

pro externího zákazníka nepatrné, ale jsou nutné pro dosažení požadovaných služeb. Pro 

provedení požadovaného procesu je zapotřebí účasti více podnikových jednotek, 

protože jednotlivé kroky jsou prováděny různými útvary. Úkolem je zajistit, aby se 

prostřednictvím procesů dosahovalo požadovaných výsledků. Procesy by se měly  

neustále analyzovat a rozvíjet. Jen dobře organizované procesy mohou kladně ovlivnit 

obrat, náklady, zájem zákazníků i dodavatelů.  

Pro správné stanovení podnikových procesů je nutné si položit klíčové otázky. [5] 

Které procesy podnik musí mít? 

K jakým výsledkům mají procesy vést? 

Které kroky a v jakém pořadí musí nastat, aby bylo dosaženo stanovených výsledků? 

Která organizační místa mají být zodpovědná za provedení procesních kroků? 

Pro zlepšení a inovaci podnikových procesů je nutné si položit klíčové otázky. [5] 

Jak procesy na danou výkonnost posoudit? 

Jak procesy inovovat, aby byly výkonnější? 

Základem každého procesu je zadání vstupu a výstupu. Vstup spouští proces, 

který vyvolává akci, při které se něco stane, nebo je ukončený předchozí proces, nastal 

určitý časový okamžik, případně bude učiněno nějaké rozhodnutí. Výstup oznamuje 

stav zpracování.  

 

2.6.1 Přínosy procesní organizace 

Není sporu o tom, že přínosy procesní organizace se projevují ve všech oblastech 

podniku.  

Oblast řízení:  Snadná odhalitelnost příčin stavu plnění, případně neplnění stanovených 

ukazatelů.  Podle průběžného sledování výkonnosti procesů lze procesy trvale 

zlepšovat. 

Oblast personálních zdrojů:  Motivační nástroj v rámci řízení lidských zdrojů, jasné 

definice pracovních pozic a rolí v procesním modelu. 

     Proces 
       ZADÁNÍ (VSTUP)    VÝSLEDKY (VÝSTUP) 
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Oblast finančního plánování: Detailní popis procesů a přiřazení zdrojů, které dává 

možnost nákladového plánování. 

Oblast logistiky: Existence pravidel pro řízení materiálových toků, odhalení a 

odstranění úzkých míst, optimalizace logistických procesů a optimální koncepce 

zásobování. 

Oblast IT – Snadné a rychlé definování požadavků na funkcionalitu informačních 

systémů. 

Oblast provozu odborných útvarů – Významné zvýšení informovanosti pracovníků 

na všech organizačních úrovních, zapojení všech pracovníků do procesu neustálého 

zlepšování. 

2.7 Zobrazovací prostředky procesů 

Identifikace procesů by se dala formulovat jako časté zabývání se návrhy a 

popisy procesů, procesními modely a toky. Popisování procesu je činnost, při které se 

získávají informace o postupných pracovních činnostech a jejich vzájemných vazbách, 

časových, výkonnostních a jiných parametrech. 

Procesní tok podle Svozilové 7 „ Je sled kroků (činností, událostí nebo interakcí), který 

představuje postupně rozvíjející se proces, zapojuje do spolupráce alespoň dvě osoby a 

vytváří určitou hodnotu pro zákazníka, jemuž má sloužit, nebo příspěvek pro podnik, 

v němž se uskutečňuje.“ 

Procesní toky mohou probíhat buď v  přímé návaznosti, to znamená, že procesní 

kroky jsou na sobě závislé (pokud není ukončený předchozí krok, nemůže být 

uskutečněný krok následující), nebo mohou probíhat souběžně. 

Pro podnikové procesy je základním postupem grafické znázornění. Pro tato 

grafická znázornění používáme procesní mapu a vývojový diagram. 

2.7.1 Procesní mapa  

Sleduje podnikové procesy jako celek a ukazuje, které procesy v podniku 

existují. Po provedení seznamu procesů, které se v podniku vyskytují a jsou nezbytné 

pro jeho výkony, je nutné procesy pojmenovat a charakterizovat jejich činnost. 

Následně se procesy seřadí dle logického sledu a zobrazí do procesní mapy. 

Procesní mapy a vývojové diagramy se navzájem skládají. V procesní mapě jsou 

sledovány podnikové procesy ve své celistvosti tak, aby bylo jasné, které procesy 

v podniku vlastně existují. 

                                                                        
7

  SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. s 15. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3938-0. 
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Zobrazením ve vývojových diagramech bude sledován každý proces, který je 

obsažen v procesní mapě. Z vývojového diagramu vyplývá, ve kterých jednotlivých 

krocích bude proveden proces. 

Logický vztah mezi procesní mapou a vývojovými diagramy je názorně níže vysvětlen. 

 

 

obr. 2.4 Procesní mapa s jednotlivými procesy  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Hučka (2013), vlastní zpracování 

 

2.7.2 Vývojové diagramy  

Po vytvoření procesní mapy a tím i zjištění jaké procesy se v podniku vyskytují, 

následuje další fáze, která je založená na detailním rozložení každého procesu.  K tomu 

se využívá zobrazení ve formě vývojového diagramu, který se snadno zhotoví a je 

velice názorný. Lze z něj vyčíst, které procesní kroky vedou od zadání až k jeho 
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     Proces 5 

     Proces 6 

    Vývojový diagram 
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       procesu 2 
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       procesu 3 
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          procesu 4 
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dokončení. Dále, jak jsou jednotlivé procesní kroky propojeny a jaké mezi nimi vznikají 

vazby, které informace jsou nutné, aby byl procesní krok proveden. 

Na základě vývojového diagramu se stanoví, která organizační místa jsou za procesní 

kroky odpovědná. 

 

    2.8 Zobrazovací prostředky použité v práci 

Výše uvedené poznatky byly využity v metodickém postupu této bakalářské 

práce. Investiční činnost v řešeném podniku byla rozdělena do procesů a jednotlivé 

procesy byly rozděleny do procesních kroků a vyjádřeny pomocí vývojových diagramů. 

Pro zobrazení vývojových diagramů byly v souladu s (Wilhelm, 2007) použity tyto 

symboly: 

Obr. 2.5 

 

 

                   

Na vstupu musí být jasně definováno, která událost spouští proces. Na výstupu musí být 

jednoznačně označeny výsledky po provedení procesu.  

Obr. 2.6 

  

        

Procesní krok musí být označen tak, aby vyjádřil obsah příslušné činnosti. Jde o 

vyjádření podstatného jména slovesného a předmětu činnosti (např. přijetí objednávky). 

Obr. 2.7 

                                 

 

Šipka ukazuje pořadí procesních kroků. 

 

Obr. 2.8 

                                                                                                                         ANO 

 

                                                    

                                                                            NE 

 

Kosočtverec představuje situaci rozvětvení. 

 

     Procesní krok 

 

               Podmínka          
         splněna ? 

            Vstup,  
    případně výstup 
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Obr. 2.9 

 

   

 

 Toto označení procesu bývá z podrobného zobrazení vývojového diagramu vyčleněno. 

 

2.9 Metodický postup  

Pro analýzu procesu schvalování investic byla použita metoda interview. Kontaktní 

osobou v řešeném subjektu byl finanční ředitel. Rozhovory probíhaly formou 

strukturovaných otázek a realizace byla ve čtyřech fázích v období března a dubna 2014. 

Součástí této práce bylo rovněž studium vnitroorganizační dokumentace k této tématice. 

Výsledky z interview a organizační dokumentace byly použity při koncipování průběhu 

řešeného procesu a jeho specifikace. 

 

3 Charakteristika podniku a jeho rozvojových záměrů 

3.1 Základní údaje o podniku 

Společnost NovaPharm a.s. je jedna z významných farmaceutických společností 

s dlouhou historií v České republice, kdy na samém začátku jejího založení stála jen malá 

lékárna. Od jejího založení se postupně měnili jednotliví vlastníci a i její právní forma byla 

vždy poplatná legislativě a režimu konkrétní doby.  Její stěžejní cíl však stále zůstává 

stejný, a to, pomocí aplikací aktuálních poznatků z medicíny a moderních farmaceutických 

technologií, pomáhat lidem v péči o jejich zdraví a tím přinášet lepší kvalitu do jejich 

života. Společnost klade velký důraz na unikátnost a kvalitu svých produktů, které neustále 

podrobuje dalšímu vývoji. Proto vyrábí a distribuuje vysoce kvalitní generické léky8, které 

jsou zároveň i cenově dostupné, a které pozitivně působí na zlepšení a prodloužení života 

stále většího počtu pacientů, jak doma, tak i ve světě. Novapharm a.s. postupně rozšiřovala 

své portfolio od léčivých přípravků sloužících k léčbě různých druhů infekcí, 

kardiovaskulárních onemocnění, analgetik, pyretik, přípravků pro léčbu onemocnění 

centrální nervové soustavy, přípravků zaměřených na zdraví ženy, kosmetické přípravky, 

vitaminové a potravinářské doplňky. Veškeré výrobky si společnost kompletuje a balí do 

konečných obalů, které jsou připraveny k distribuci a splňují, jak estetické potřeby 

zákazníka, tak i přísná kvalitativní kritéria. Veškerá produkce firmy splňuje ty nejpřísnější 

mezinárodní standardy kvality a výroby. Nejen proto se stala farmaceutickou společností, 

                                                                        
8

 Generické léky – jde o léky, podobajícím se originálním lékům, kterým vypršela patentová ochrana. 
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které se pohybuje mezi hlavními hráči na trhu v celé řadě zemí. Nejdříve v Evropě, ale 

dnes už také v Americe a v Asii. 

3.2 Organizace podniku 

Společnost je historicky rozdělena na dvě hlavní výrobní divize, které podporuje 

divize sdílených služeb (finanční, personální, právní, obchodní, zákaznický servis, sklady a 

IT). Jedna výrobní divize vyrábí, balí a distribuuje finální léčivé přípravky. Probíhá zde 

výroba léků, jak v pevné, tak i v kapalné lékové formě. Jednou ze součástí této výrobní 

divize je útvar pro řízení a jištění kvality. Tento útvar podléhá mezinárodním auditům 

kvality, které jsou prováděny mezinárodními autoritami, a to většinou ze zemí, kde má 

společnost významný podíl na trhu. A také ze zemí, kde není možné distribuovat léčiva bez 

provedení takového nezávislého auditu. Posláním útvaru řízení a jištění kvality je průběžná 

kontrola kvalitativních parametrů vstupu a výstupu všech procesů výrobní činnosti včetně 

obslužných procesů, jako jsou logistika a sklady. 

Nevýrobními útvary jsou útvar nákupu, útvar skladového hospodářství, útvar 

zákaznického servisu včetně plánování výroby a oddělení přípravy obalových materiálů a 

technický útvar. 

Druhá výrobní divize je zaměřena na výrobu ze surovin čistě přírodního původu a 

proto některé výrobní procesy a produkty jsou naprosto unikátní. Tato výrobní divize si 

zajišťuje šlechtění některých surovin a jejich polní pěstování. Má v tomto oboru 

dlouholetou zkušenost a významně přispívá i k finanční stabilitě vybraných zemědělských 

subjektů v České Republice. Výsledky svého výzkumu a vývoje si společnost nechává 

patentovat a dokonce je prodává do zahraničí. 

Obchodní útvar sdružuje funkci prodeje a marketingu směrem ke koncovým 

zákazníkům a zabývá se hlavně propagací, průzkumem trhu, prodejem produktů z vlastní 

výroby, ale i nakoupených produktů od třetích stran. Dále se pak zaměřuje na zlepšování 

konkurenceschopnosti společnosti s maximální snahou také o zlepšování úrovně služeb 

svých zákazníkům. 

3.3 Ekonomická charakteristika podniku 

Společnost je jednou z významnějších farmaceutických společností, jak v České 

republice, tak i v zahraničí. Podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je 
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zařazena do skupiny C - zpracovatelský průmysl a do podskupiny 21- výroba 

farmaceutických výrobků.  

Pro region, ve kterém se nachází, je velice významná a dnes v ní pracuje okolo 1500 

zaměstnanců. Nábor a výběr svých zaměstnanců provádí také formou spolupráce se 

středními a vysokými školami, protože na základě svých vlastních zkušeností zjistila, že 

výchova mladé generace je ten nejlepší potenciál pro budoucí rozvoj podniku. Společnost 

si uvědomuje, že lidské zdroje jsou jedním z klíčových faktorů pro udržení 

konkurenceschopnosti a kvality. 

V posledních letech společnost významně investovala do nových výrobních hal, strojů 

a zařízení, technologií a podpůrných procesů (např. do skladovacích prostor, ale také i do 

informačních technologií). Cílem tohoto investičního projektu bylo dvojnásobně zvýšit 

danou výrobní kapacitu a zmodernizovat výrobní postupy a technologie, které zároveň 

měly zaručit nižší výrobní náklady a tím i cenu léčivých přípravků pro koncové zákazníky.  

Do budoucna se i nadále předpokládá další rozšiřování kapacity výroby, ale tato 

expanze závisí na vývoji a možnostech na trhu. Obchodní oddělení je odpovědné za 

rozšiřování podílu na trhu v celosvětovém měřítku, aby i další případné investiční projekty 

do strojů a zařízení či nových technologií bylo ekonomicky výhodné a rentabilní. Takovéto 

rozšiřování současného portfolia léčivých přípravků vede nejen ke zvýšení výrobních 

kapacit. Také neustále roste potřeba vedení společnosti po aktuálních a přesných 

informacích o probíhající výrobě, stavu a obrátkovosti zásob, budoucích nákupech, odhadů 

prodejů a o celkovém hospodaření podniku s ohledem na dosahování stanovených 

parametrů rentability. Zároveň každá expanze musí být realizována s důrazem na udržení 

kvality procesů a produktů – tedy finálních lékových forem, tak aby nebylo nijak ohroženo 

zdraví či život zákazníků – pacientů. S rostoucí kapacitou výroby roste i počet 

zaměstnanců a to nejen přímo ve výrobních útvarech, ale i v útvarech podpůrných. Tím 

také vznikají mnohem vyšší nároky na řízení lidských zdrojů. Proto i této oblasti se podnik 

hodlá do budoucna věnovat v požadovaném rozsahu. 

Jednotlivé procesy se stávají složitějšími, proto je naprostou nutností přistoupit 

k nejnovějším trendům v oblasti řízení procesů. Hlavním cílem je tyto procesy zjednodušit 

a zefektivnit s cílem minimalizovat jakékoli ztráty – časové, materiálové, energetické. 

Současně s mapováním původních procesů byl implementován nový integrovaný 
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informační systém, který měl převod nově navržených procesů zjednodušit, podpořit, a 

který by zaručil přesné a včasné informace o všech klíčových ukazatelích podniku. 

Za realizaci a nakupovaní veškerých investičních projektů, tzn. výběrových řízení 

dodavatelů, zajištění technických, dodacích, platebních, legislativních a jiných parametrů v 

uzavíraných smlouvách, za kontrolu jednotlivých faktur a závazků při realizaci investic má 

spoluzodpovědnost s finančním útvarem i útvar nákupu. Odpovědnost za technickou 

stránku při realizaci investice v souladu s požadavky kvality, současnou výrobní činností, 

pravidly požární ochrany a bezpečnosti práce, ochrannou životního prostředí (ve vazbě na 

energetické zdroje) a inženýrské sítě má technický útvar. Ten je také odpovědný za 

kontrolu dodržení všech požadovaných technických a kvalitativních parametrů při realizaci 

investičních projektů, a to včetně časových harmonogramů, které jsou uzavřeny ve 

smlouvách s daným vybraným dodavatelem. 

Před změnou procesu řízení  investičních projektů, jak je popsáno výše, plnil funkci 

koordinátora pro plánování a tvorbu rozpočtů pouze finanční útvar, přestože převládal 

názor (hlavně u technického útvaru), že finanční útvar rozhoduje o budoucích investicích 

pouze podle ekonomických ukazatelů a nedokáže posoudit technickou potřebu pro výrobu 

a ani nedokáže plně vyhodnotit investice z hlediska potřeb kvality či změny v legislativě 

mimo oblast financí. Kdyby se odpovědnost za řízení investic přesunula pouze na 

technický útvar, tak by se naopak budoucí investice řídily čistě technickou stránkou, tzn. 

pouze potřebou nakoupit stroje a zařízení, realizovat investiční projekt, zmodernizovat 

provozy naprosto bez ohledu na stránku finanční – tedy cenu a návratnost investice. Proto 

byl sestaven tým, který se skládá ze zástupců jednotlivých útvarů a ten rozhoduje o 

sestavení investičního plánu pro následující období. Byly i stanoveny pravidla pro určení 

priorit jednotlivých investičních projektů v rámci podniku a stanovaná minimální hranice 3 

mil. Kč pro projekt, u kterého musí být kalkulovány také vybrané ekonomické ukazatele 

prokazující finanční efektivitu požadované investice. Základní tým je tvořen ze zástupců 

útvarů finančního, technického, obchodního a z útvaru centrálního nákupu. Součástí tohoto 

týmu jsou vždy i odpovědní ředitelé daného útvaru, kteří jsou zároveň členy vedení 

společnosti. Tím je také zaručeno, že všechny strategické informace a rozhodování ohledně 

plánu a realizace investičních projektů jsou plně transparentní pro všechny členy vedení 

společnosti rovným dílem. Také jakékoliv odchylky od schváleného plánu jsou 

projednávány v rámci vedení společnosti. Poslední a nejvyšší rozhodovací pravomoc je v 

rukou generálního ředitele.  



 

Obr. 3.1 Organizační struktura podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování

3.4 Současný postup schvalování investi

  Podnik sestavuje svů

projektů vždy na jeden rok

   Ve čtvrtém čtvrtletí p

nové investiční projekty

vyhlášeným a schváleným 

rozšíření kapacity výroby, udržením, 

kvality na základě výsledk

legislativou (může se jednat o 

podnik své léčivé přípravky distribuuje a prodává). Požadavky na nové

projekty musí být dále v

ekologii a energetickou náro

prodejní podmínky, výhledy nových prodej

podniku. Zároveň musí splň

  Objem celkových finan

investičního programu na 

zohledňuje dosažené zisky z

následující období s důrazem na následující

to, aby nedošlo k zadlužení podniku v

Podnik prosazuje dlouhodob

Proto finanční ředitel musí analyzovat i všechny 

podnik právě realizuje a má uzav

budoucí závazky. Tento 

Ředitel 
kapal. 
lékové 
formy

Ředitel 
pevné 
lékové 
formy

Ř
kvality

 27

ční struktura podniku  
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vedení společnosti a svým podpisem stvrzuje generální ředitel. Finanční útvar je 

zároveň zodpovědný za kontrolu toho, že všechny investiční projekty jsou nakupovány 

a realizovány za dodržení schváleného finančního rámce. Dále také zodpovídá za 

zpětnou kontrolu již realizovaných investičních projektů z hlediska dodržení všech 

původně požadovaných ekonomických parametrů. Výběr z požadovaných investičních 

projektů ze všech útvarů provádí komise, která je sestavená z členů útvarů, které jsou 

nejvíce odpovědné za nákup, realizaci a kontrolu investičních projektů (tedy konkrétně 

z útvarů finančního, technického a útvaru centrálního nákupu). Tato komise předkládá 

svůj návrh na nový budoucí investiční program ke schválení vedení společnosti a 

následně k podpisu generálnímu řediteli. 

  Celý investiční proces vedoucí k sestavení investičního programu pro následující 

rok začíná sběrem investičních požadavků z jednotlivých útvarů. Tyto investiční 

požadavky jsou nejprve selektovány a schvalovány na úrovni jednotlivých útvarů.  

  Poté, co jsou zrevidovány a schváleny příslušným ředitelem útvaru, jsou požadavky 

předány technickému řediteli, který je odpovědný za sběr těchto dat a za zajištění jejich 

komplexního technického posouzení.  

  Technický útvar disponuje týmem technických specialistů za jednotlivé profese a 

oblasti – budovy, výrobní stroje a zařízení, zařízení pro útvary kvality, skladů a jiné 

nevýrobní podpůrné útvary a technologie (energetika, údržba, vzduchotechnika apod.). 

Tento tým je zodpovědný za provedení technického posouzení a analýzu předložených 

investičních požadavků. Každý investiční projekt je posuzován, zda splňuje všechny 

stanovené požadavky (např. kvalita, technologie, bezpečnost práce atd.). Zároveň je 

předběžně posuzován požadovaný finanční rozsah, zda požadovaná částka odpovídá 

celkovým potřebám investičního projektu a pokrývá celý rozsah realizace – od 

projektové dokumentace až po technické předávací testy, testovací materiál a proškolení 

personálu. Pokud se v požadovaných investicích nacházejí požadavky, které potřebují 

další odborná posouzení, jsou tyto investiční požadavky postoupeny specializovaným 

oddělením, které jsou schopny tento posudek provést. Např. na útvar nákupu ke zjištění 

přiměřenosti ceny nebo na útvar skladového hospodářství pro posouzení logistických 

návazností mezi sklady a výrobou. Po posouzení technickým útvarem jsou investiční 

požadavky předány na finanční útvar včetně aktualizovaných částek rozpočtů. 

   Finanční útvar provádí výpočet a kontrolu návratnosti investic. K tomu si vyžádá 

podklady z obchodního útvaru a prování kontrolu z hlediska úplnosti doložených 

dokumentů pro relevantní ocenění investičního projektu. Finanční útvar také provádí 

kontrolu se současným stavem realizovaných investic, aby nedocházelo k častému 
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neekonomickému a opakovanému nákupu stejných nebo podobných strojů a zařízení na 

jeden a tentýž útvar. Stejně tak finanční útvar provádí kontrolu stávajícího majetku a 

posuzuje, zda požadovanou investici nelze nahradit jiným, již pořízeným zařízením. 

Investiční projekty, které nesplňují požadavky technické nebo finanční, jsou buď 

vráceny žadateli k přepracování, nebo jsou ihned vyřazeny z dalšího procesu 

schvalování.  Investiční projekty, které všechny podmínky splňují, se následně stávají 

součástí návrhu investičního programu.  

  Investiční požadavky jsou rozděleny podle druhu (náhrada zastaralého zařízení, 

pořízení nového zařízení, požadavek vyvolaný změnou legislativy, požadavek 

vyplývající z výsledku auditu kvality, požadavek na informační či řídicí systémy, 

zvyšující kvalitu pracovního prostředí nebo bezpečnost práce, ekologické požadavky 

apod.) a zároveň se pomocí bodového systému seřadí podle priority z hlediska celého 

podniku. Prioritou číslo jedna je soulad investičního požadavku se strategickým plánem 

podniku a sledující výhled prodejů, dále pak investiční požadavky s výborným 

finančním hodnocením a krátkou dobou návratnosti a pak požadavky na dosažení nebo 

udržení kvalitativní úrovně ve výrobním procesu. Podobně vysokou prioritu mají 

investiční požadavky, které zabezpečují nebo zvyšují bezpečnost práce, hygienické 

normy a ekologické požadavky. Menší prioritu mají investiční požadavky na prostou 

výměnu stávajících strojů a zařízení (sice starších, ale plně funkčních), rozšíření 

vozového parku nebo zlepšení kancelářských prostor nebo jiného sociálního zázemí 

jako je jídelna, kantýna, vrátnice a apod. Takto prověřené, posouzené a 

zdokumentované investiční projekty, včetně označení své priority jsou zařazeny do 

návrhu investičního programu, tak aby byl dodržen předběžný finanční rozpočet. Tento 

návrh investičního programu je předložen ke schválení vedení společnosti. Konečné 

schválení investičního programu je odpovědnost generálního ředitele. Po finálním 

schválení generálním ředitelem se stává investiční program závazný pro celý podnik pro 

následující rok.  

  Seznam investičních požadavků ze schváleného investičního programu je zaslán 

zpět na finanční útvar a ten je odpovědný za otevření příslušných projektů včetně 

schváleného rozpočtu v informačním systému podniku. Zároveň je každý investiční 

projekt očíslován pomocí unikátního čísla projektu, který je vygenerovaný informačním 

systémem, pod kterým bude investiční projekt evidován po celou dobu jeho realizace. 

Pod tímto číslem projektu jsou vystavovány veškeré požadavky, nákupní objednávky a 

smlouvy související s projektem. Stejně tak jsou pod číslem projektu evidovány přijaté 

faktury na základě nákupních objednávek nebo smluv. Útvar nákupu je odpovědný za 
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to, že začne nakupovat investiční projekty podle schváleného investičního programu. 

Technický útvar je zodpovědný za realizaci investičních projektů ve schváleném 

rozsahu a ke schválenému určení. Před samotnou aktivací investičního projektu pro 

nákup či realizaci je vždy potřeba schválení generálním ředitelem, přestože je daný 

projekt součástí schváleného investičního programu.  

  Toto opatření je vyvoláno skutečností, že od schválení investičního programu a 

začátkem realizace daného investičního projektu může uplynout velmi dlouhá doba, 

často i několik měsíců. Proto je zde potřeba aktuálního stavu požadavku, zda je stále 

technicky i finančně v souladu se současnou potřebou podniku a jeho finanční situací. 

Někdy může být z těchto důvodu upraven a aktualizován celý investiční program. Vždy 

se jedná o změnu, kterou musí potvrdit vedení podniku a schválit generální ředitel.  

Finanční útvar provádí finanční kontrolu nad celým aktuálně platným a schváleným 

investičním programem, a to pomocí kontroly každého investičního požadavku 

samostatně. Dále kontroluje dodržování finančního rámce jednotlivých investičních 

projektů, příslušnou smluvní dokumentaci, správnost a oprávněnost přijatých faktur ve 

vazbě, jak na schválený rozpočet, tak i smlouvu či nákupní objednávku. Jakákoliv 

finanční odchylka v rámci realizace investičního projektu, která by ohrozila celkový 

schválený rozpočet investičního programu, musí být projednána s vedením společnosti a 

opět schválena generálním ředitelem. Po dokončení realizace investičního projektu 

provede technický útvar celkovou kontrolu realizované investice. Pokud splňuje 

všechny technické a kvalitativní požadavky a je schopna užívání v běžném provozu, 

vypracuje technický útvar závěrečný protokol o převedení investičního požadavku do 

užívání a předá investiční projekt příslušnému řediteli. Ředitel příslušného útvaru 

stvrzuje převzetí investice svým podpisem a zároveň s tím dává souhlas k počátku 

odepisování investice na příslušné středisko.  

  Technický útvar je zodpovědný za vypracovaní závěrečně dokumentace pro 

finanční útvar, na základě které finanční útvar uzavře investiční projekt v systému a 

začne s odepisováním dané investice na příslušné schválené a potvrzené středisko 

uživatele. 

V podniku existuje mnoho různých předpisů a směrnic, které stanovují procesy a 

odpovědnosti v nich pro všechny klíčové oblasti a v případě potřeby i s vazbou na 

informační systém. Pro proces schvalování a pořizování investičních projektů jsou 

nejdůležitější tři směrnice, které mají přímou vazbu na tento proces. 
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První směrnicí je detailně popsán celý proces nárokování, schvalování, a pořízení 

investic. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance podniku a za kontrolu jejího 

praktického dodržování je odpovědný finanční útvar. Směrnice vymezuje používanou 

terminologii, zodpovědnosti jednotlivých útvarů i konkrétních pracovních pozic. Dále 

stanovuje všechny potřebné dokumenty včetně jejich popisu a zodpovědnosti za jejich 

vyplnění a schválení, které je nutné k požadovaným investičním projektům doložit. 

Směrnice popisuje také návaznost procesu schvalování a pořizování investičních 

projektů na informační systém podniku – zadávání investičních projektů do systému 

požadavků na investiční nákup, zadávání nákupních objednávek a smluv. Dále tato 

směrnice popisuje pravidla pro výběrová řízení na dodavatele pro jednotlivé investiční 

projekty. Výběrové řízení se provádí vždy pomocí komise. Směrnice popisuje způsob 

navržení komise a jejího schválení. Dále popisuje odpovědnosti a pravomoci 

jednotlivých zástupců výběrové komise a způsob archivace všech použitých 

dokumentů. 

Každý útvar (dále jen žadatel), který žádá o novou investici je povinen vyplnit 

dokument o požadované investici, který se nazývá „Formulář pro schválení investičního 

projektu“. Hlavní obsahovou náplní tohoto formuláře je přesný popis investičního 

projektu, důvod jejího pořízení (náhrada starého zařízení, nové zařízení, rozšíření 

technologií, odstranění havarijního stavu a další), předpokládanou cenu investičního 

projektu. V případě větších investičních projektů je také třeba doložit podrobný rozpis 

požadovaného rozpočtu s detailem na jednotlivé stroje a zařízení, stavební úpravy apod. 

Pokud je investice vyšší než 3 milióny, součástí tohoto formuláře musí být také 

doložení návratnost investice.  Tento formulář je schvalován ředitelem útvaru žadatele, 

technickým ředitelem, ředitelem nákupu, finančním ředitelem a generálním ředitelem. 

Bez takto vyplněného schváleného formuláře nelze žádný investiční projekt začít 

realizovat.  

 

Druhá směrnice popisuje postup, odpovědnosti a pravomocíi při uzavírání smluv, a to 

jak dodavatelských, tak i odběratelských. Popisuje všechny druhy smluv, které 

prakticky připadají v úvahu pro zabezpečení běžného chodu podniku. Směrnice také 

stanovuje, kdo je odpovědný za vypracování smluv, za jejich kontrolu a kdo je 

oprávněný smlouvy za podnik podepisovat. Součástí směrnice je také seznam plných 

mocí včetně finančních limitů. Z této směrnice vychází povinnost realizovat veškeré 

nákupy investičních projektů nad limit 200 tis. Kč prostřednictvím smluv. Nákupy 

investičních projektů pod tímto finančním limitem mohou být realizovány pomocí 
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nákupní objednávky. Před samotným podpisem je nutné tyto smlouvy řádně přezkoumat 

a potvrdit jejich správnost. Za toto přezkoumání je odpovědný útvar, který smlouvu 

navrhuje, v případě nákupu investičních projektů se jedná o útvar nákupu. Pokud je to 

potřeba, tak si předem vyžádá konzultaci finančního nebo právního útvaru. Podnik 

disponuje několika typy vzorových smluv, které tento proces zjednodušují. Ale i tak 

musí být každá smlouva před finálním podpisem potvrzena písemně zástupcem 

finančního a právního útvaru.  

 

Třetí směrnice, která souvisí s procesem schvalování a pořizování investičních 

projektů je zaměřena na ukončení realizace investičních projektů a popisuje zařazení 

majetku do užívání a určení způsobu odepisování. Za ukončení a předání hotového 

investičního projektu je odpovědný technický útvar. Ten také vypracovává závěrečný 

protokol, který je potvrzen písemně žadatelem a uživatelem investice a zároveň slouží 

pro finanční útvar jako podklad pro zahájení odepisování majetku. Tato směrnice se 

dále zabývá evidencí majetku, jeho inventarizací, vyřazením likvidací. 

 

    4 Analýza současného stavu schvalování investičních akcí v podniku 

Níže jsou popsány jednotlivé dílčí kroky procesu pro schvalování a pořizování 

investičních projektů ve společnosti NovaPharm a.s.. Následně je celý proces 

vypracován a znázorněn graficky v podobě vývojového diagramu. 

 

4.1 Specifikace procesních kroků 

Pro analýzu předmětného procesu byla využita jak teoretická východiska, tak 

poznatky, získané z provedených interview a analýzy organizačních směrnic. Celý 

postup byl rozdělen do postupových kroků a zobrazen pomocí vývojového diagramu.  

Po sestavení byl tento postup diskutován s konzultantem, byly provedeny 

patřičné korektury a pak následně byl předkládaný postup definitivně schválen. 

V následující fázi byly jednotlivé procesní kroky popsány v jednotné struktuře a 

znovu diskutovány s odborným konzultantem. Opět byly zapracovány požadované 

korektury a tímto byl celý proces uzavřen.  

Znázornění postupu je provedeno pomocí vývojového diagramu, viz. Graf 4.1. 

Postup je rozdělen do dvanácti dílčích procesních kroků, kde v každém dílčím kroku 

jsou určené nezbytné vstupy pro provedení daného kroku a výsledky (výstupy), 

kterými je tento krok uzavřen. Výstup z předchozího kroku vždy zároveň tvoří 

vstupy kroku následujícího. 
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Graf. 4.1  Proces schvalování investičních akcí  
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1. krok - Termín předkládání investičních požadavků 

Garant:  Navrhuje finanční útvar, schvaluje generální ředitel s vedením podniku. 

Průběh:  V rámci ročního obchodního a finančního plánu pro následující rok je také 

vždy nutné vytvořit plán požadovaných investičních projektů nutných k udržení 

běžného chodu podniku nebo sloužících k jeho následnému rozvoji. Celý proces začíná 

zpravidla na začátku září daného roku pro následující rok. Finanční útvar vydá 

podrobný časový harmonogram pro zpracování obchodního a finančního plánu včetně 

odpovědností za jednotlivé úkoly stanovené harmonogramem. Přitom časový 

harmonogram plánu investic je jeho nedílnou součástí. Tento kompletní harmonogram 

je vydáván na začátku září a je závazný pro všechny dotčené zaměstnance podniku. 

 

Čas potřebný k provedení: jeden den 

 

2. krok - Stanovení objemu prostředků na investiční projekty pro následující rok 

Vstup:  Finanční plán 

Garant: Ředitel finančního útvaru 

Průběh:  Ředitel finančního útvaru analyzuje aktuální finanční výsledky podniku 

k 31. 8. daného roku společně s aktuálním stavem čerpání investic v daném roce. Dále 

vezme v úvahu odhad finančních výsledků do konce roku společně s předběžným 

návrhem tržeb pro příští rok. Na základě této analýzy určí celkový finanční objem, který 

je možné vyčerpat pro nové investiční projekty pro příští rok. Většinou finanční ředitel 

vypracovává několik variant včetně jejich zdůvodnění, tak aby mohlo vedení podniku 

                   12. 
     Schválení dodavatele 
      a uzavření smlouvy 
    na realizace investice 
         Útvar nákupu 
 

 
     Smlouva na dodávku 
               investice 

           Návrh výběru 
     dodavatele investice 

 

  7. 

 

                          
     Uzavřená smlouva 
    na realizaci investice   
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relevantně rozhodnout o výsledném celkovém objemu i s ohledem na budoucí 

strategický rozvoj podniku.  

Čas potřebný k provedení: cca jeden týden, termín 21.9. 

Výstup:  Návrh objemu finančních prostředků na investiční projekty ke schválení 

vedení podniku. 

 

3. krok - Schválení objemu prostředků na investiční projekty pro následující rok 

    Vstup:  Návrh objemu finančních prostředků na investiční projekty  

Garant: Generální ředitel spolu s vedením podniku 

Průběh:  Ředitel finančního útvaru představí svůj návrh objemu finančních 

prostředků pro investiční projekty včetně veškerých možných variant. Finanční ředitel 

předkládá také důvodovou zprávu, která popisuje na základě, čeho k tomuto návrhu a 

jeho variantám došel. Pokud vedení společnosti souhlasí s návrhem, tak si vybere 

preferovanou variantu a tato je jako rámcový objem pro investiční projekty pro 

následující rok schválena. Následně začíná období sběru konkrétních investičních 

požadavků. Generální ředitel spolu s vedením podniku má právo navrhovaný objem 

změnit směrem nahoru i dolů. Zároveň generální ředitel může schválit i předběžnou 

obsahovou náplň nových investic: např. investice pro údržbu provozů, do bezpečnosti 

práce, do zvýšení kvality procesů či do úplně nového výrobního programu. Tento 

schválený objem finančních prostředků na investiční projekty je pak závazný pro celý 

podnik včetně předběžné obsahové náplně, pokud je stanovena.  

 

Čas potřebný k provedení: cca 3-4 dny, termín 25.9. 

Výstup:  Schválený objem finančních prostředků na investiční projekty pro 

následující rok. 

 

4. krok - Předložení požadavků na investice pro následující rok 

    Vstup:  Schválený objem finančních prostředků na investiční projekty pro 

následující rok. 

      Zásobník návrhů na investice. 

Garant:  Ředitelé jednotlivých útvarů. Za konsolidaci dat je odpovědný ředitel 

technického útvaru. 

Průběh:  Ředitelé jednotlivých útvarů informují své podřízené o schváleném 

celkovém objemu finančních prostředků na investiční projekty pro následující rok a 

zároveň o tom, že je potřeba předložit konkrétní investiční požadavky. Pokud vedení 
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podniku určí i obsahovou náplň pro nové investiční projekty, tak ředitelé vysvětlí i tento 

aspekt pro předložení nových požadavků. Vedoucí jednotlivých úseků pak vypracují 

seznam investičních projektů pro dané středisko. Tento seznam musí obsahovat název 

investičního projektu, popis investice, její podrobné odůvodnění, odhadovanou cenu, 

středisko, pro které je investice určená a jméno konkrétního žadatele. Zároveň obsahuje 

předběžný termín, kdy má být daný investiční projekt připraven pro užívání. Tento 

seznam z jednotlivých úsek je zpravidla zkonsolidován asistentkou příslušného ředitele 

divize a předložen danému řediteli k posouzení a ke schválení. Příslušný ředitel 

posuzuje návrh z hlediska obsahové náplně, zdůvodnění a požadované částky. Ředitel 

daného útvaru projedná tento předběžný návrh na nové investiční projekty na poradě 

svého útvaru. Zároveň je tento seznam doplněn o stupeň priority investičního projektu 

za daný útvar. Důvodem je to, aby při případné redukci investičních požadavků na 

úrovni podniku, nedošlo pokud možno k vyřazení investičních projektů pro daný útvar 

prioritní. Výstupem je schválený předběžný návrh investičních projektů za daný útvar, 

který je zaslán technickému řediteli ke konsolidaci investičních požadavků za celý 

podnik. 

 

Čas potřebný k provedení: cca dva týdny, termín 7.10. 

Výstup:  Návrh požadavků jednotlivých investičních projektů za konkrétní útvary. 

 

5. krok - Technické posouzení požadavků na investice 

Vstup:  Návrh požadavků jednotlivých investičních projektů za konkrétní útvary. 

Garant:  Ředitel technického útvaru 

Průběh:  Ředitel technického útvaru sesbírá jednotlivé dílčí návrhy pro nové 

investiční projekty z jednotlivých útvarů. Investiční požadavky jsou rozděleny mezi 

jednotlivé technické experty – pro stavby, stroje a zařízení do výroby, zařízení do 

laboratoří, IT požadavky, podpůrné a kritické systémy apod. Úkolem těchto technických 

expertů je kontaktovat jednotlivé žadatele a podrobně projít jejich návrhy. Posoudit, zda 

návrhy jsou technicky správné, úplné a proveditelné. Zda obsahují všechny aspekty pro 

provedení investičního projektu – např. projekt pro realizaci, potřebná schválení úřadů, 

technické přípojky, připravenost výrobních prostor, návaznost na ostatní výrobní 

zařízení apod. Zároveň jsou odpovědní za závazné posouzení, zda navrhované řešení je 

z technického hlediska nejlepší možné a adekvátní vzhledem k potřebám daného 

provozu. Mohou také navrhnout sloučení některých investičních požadavků, které na 

sebe technicky a logicky navazují. Tím také mohou navrhovat změnu navrhované ceny. 
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Pokud technický expert nesouhlasí s návrhem na investiční projet je tento vrácen zpět 

žadateli k přepracování či doplnění všech připomínek. Žadatel po zapracování těchto 

připomínek technického experta znovu předloží požadavek na investiční projekt na 

schválení příslušnému řediteli útvaru včetně popisu zapracovaných změn. Daný ředitel 

útvaru zasílá opravený a schválený investiční požadavek zpět technickému řediteli. 

 

Čas potřebný k provedení: cca tři týdny, termín 1.11. 

Výstup:  Návrh konsolidovaného plánu investičních požadavků za podnik po 

technické revizi. 

 

6. Ekonomicko-finanční analýza požadavků na investiční požadavky 

    Vstup:  Technicky posouzené požadavky na investiční požadavky 

    Garant:  Finanční útvar 

Průběh: Finanční útvar obdrží od technického ředitele seznam investičních 

požadavků po technické revizi. Úkolem finančního útvaru je spočítat ekonomické 

ukazatele pro všechny požadavky částkou vyšší než 3 mil. Kč.  Přitom spolupracuje 

s obchodním a technickým útvarem a žadatelem.  

Výpočet ekonomických ukazatelů je součástí formuláře pro schvalování investic. 

Společnost má povinně stanovený výpočet doby návratnosti, průměrné míry rentability, 

čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento.  

Doba návratnosti 

Pro zjištění období kdy se hrubé výnosy rovnají vynaloženým nákladům, neboli 

kdy se stane, investice zisková využívá společnost finanční ukazatel doby návratnosti. 

Výpočet probíhá v letech a společnost si stanovila minimální hranici doby návratnosti 2 

let. Při posuzování jednotlivých projektů musí být tento finanční ukazatel porovnáván 

minimálně s finančním ukazatelem čisté současné hodnoty. Pokud by se přihlíželo 

pouze k době úhrady, mohl by být schválen projekt, který bude mít sice krátkou dobu 

návratnosti, ale nebude tak ziskový na rozdíl od druhého. 

Průměrná míra rentability 

Toto kritérium se využívá pro rychlé a jednoduché zjištění procenta, které vyjadřuje 

průměrnou míru rentability investice. Společnost si stanovila procento minimální 

průměrné míry rentability na 16%. 

Čistá současná hodnota 
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Při výpočtu tohoto dynamického ukazatele (zohledněn faktor času) je nutné 

vycházet z úrokové míry běžné na daném kapitálovém trhu. Společnost má stanovenou 

úrokovou míru 16%. 

Projekty s kladnou čistou současnou hodnotou lze z finančního hlediska doporučit, 

naopak se zápornou hodnotou jsou důvodem k zamítnutí. Pokud má projekt nulovou 

čistou současnou hodnotu, jsou podrobeny dalšímu posuzování. 

Vnitřní výnosové procento 

Tento dynamický ukazatel vychází z předpokladů, že součet budoucích 

diskontovaných příjmů se rovná vynaloženým jednorázovým kapitálovým výdajům a to 

při nulové čisté současné hodnotě. Vyjadřuje kritickou míru výnosnosti, kdy se ještě 

vyplatí projekt realizovat. Takto vypočtené procento se porovnává se stanovenou mírou 

zisku. Ve sledovaném podniku je tato míra stanovena na 16%. Projekty s vyšším 

výnosovým procentem, než je stanovené minimum, lze doporučit, naopak s nižší 

hodnotou vnitřního výnosového procenta je nutné zamítnout. Při rovnosti stanoveného a 

vypočteného procenta, je nutné zvážit další důvody projektu, přestože po finanční 

stránce investice nic nepřináší. 

Pro zjednodušení výpočet probíhá automaticky v systému, podle zadaných údajů 

žadatelem.  Finanční útvar následně posuzuje takto vypočtené finanční ukazatele, a to 

nejen konečný výsledek, ale také správnost a věrohodnost vstupních údajů, na základě 

kterých bylo kritérium vypočítáno.  

Pokud některý z požadavků neprojde z hlediska finančních ukazatelů je vrácen zpět 

žadateli s návrhem na přepracování či k úplnému zrušení požadavku. Žadatel po dohodě 

s ředitelem daného útvaru buď upraví rozsah požadavku či doplní podrobnější 

zdůvodnění, např. důvod bezpečnost práce, strategie, legislativa, nutná obměna majetku 

apod. Tato úprava požadavku probíhá v součinnosti s technickým ředitelem. Finanční 

útvar pak doplní do seznamu investičních požadavků výsledky požadovaných 

finančních ukazatelů a zasílá zpět technickému řediteli. 

 

Čas potřebný k provedení: cca dva týdny, termín 14.11. 

Výstup:  Návrh konsolidovaného plánu investičních požadavků za podnik po 

technické revizi a s ekonomickým posouzením. 
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7. Rozčlenění požadavků a stanovení priorit 

Vstup:  Návrh konsolidovaného plánu investičních požadavků za podnik po 

technické revizi a s ekonomickým posouzením. 

Garant:  Finanční útvar, technický útvar a útvar nákupu 

Průběh:  Ředitel technického útvaru, finančního útvaru a útvaru centrálního nákupu 

společně procházejí seznam investičních požadavků. Pokud celková hodnota požadavků 

nepřesahuje stanovený finanční rámec pro následující rok, technický ředitel připraví 

tento plán pro schválení vedením společnosti. 

Pokud celkový finanční objem jednotlivých investičních požadavků přesahuje 

stanovený rámec, tak vyvolají schůzku s řediteli jednotlivých útvarů, na které společně 

analyzují seznam požadavků. Cílem je roztřídit investiční požadavky dle priority za 

podnik, případně vyřadit některé požadavky tak, aby byl dodržen celkový schválený 

rámec. Poté technický ředitel připraví návrh investičních požadavků pro schválení 

vedením společnosti. 

 

Čas potřebný k provedení: cca jeden týden, termín 21.11. 

Výstup:  Požadavky na investice za celý podnik po technické revizi, s ekonomickým 

posouzením a seřazené podle priority k zařazení do investičního programu. 

 

8. Sestavení návrhu investičního programu 

Vstup:  Požadavky na investice za celý podnik po technické revizi, s ekonomickým 

posouzením a seřazené podle priority k zařazení do investičního programu. 

Doplňující informace – důvodová zpráva. 

Garant:  Technický útvar 

Průběh:  Ředitel technického útvaru připraví finální návrh investičního programu pro 

následující rok. Program obsahuje názvy jednotlivých investičních projektů, jejich 

podrobný popis a zdůvodnění pro realizaci. Tam, kde je potřeba, tak také výpočet 

ekonomických ukazatelů. Návrh investičního programu také obsahuje priority 

jednotlivých investičních projektů z hlediska celého podniku a předběžný časový 

harmonogram pro realizaci jednotlivých investic. Časový harmonogram je zpracován 

s ohledem na požadavky žadatelů a s ohledem na provozní možnosti podniku – tzn. 

časové vytížení jednotlivých technických expertů, kteří jsou odpovědni za průběh 

realizace investičních projektů a také možnosti odstávky v jednotlivých výrobách. 

Technický ředitel může připravit i několik variant programu s cílem dodržení 

schváleného rámce. Tento program je předložen vedení podniku ke schválení. 
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Čas potřebný k provedení: cca jeden týden, termín 7.12. 

Výstup:  Návrh investičního programu podniku pro příští rok. 

  

9. Schválení investičního programu 

Vstup:  Návrh investičního programu podniku pro příští rok. 

Garant:  Generální ředitel spolu s vedení podniku 

Průběh:  Ředitel technického útvaru prezentuje investiční program generálnímu 

řediteli a vedení podniku. Vedení podniku následně rozhodne o finální podobě 

investičního programu pro následující rok včetně předběžného časového 

harmonogramu. Generální ředitel program schvaluje. Technický ředitel je zodpovědný 

za zaslání tohoto schváleného investičního programu všem ředitelům a finanční ředitel 

je zodpovědný za kontrolu realizace investičních projektů z hlediska schváleného rámce 

a částek pro jednotlivé investiční projekty.  

 

Čas potřebný k provedení: cca jeden týden, termín 15.12. 

Výstup:  Schválený investiční program investičních projektů pro příští rok. 

 

10. Založení investičních projektů  

Vstup:  Schválený investiční program investičních projektů pro příští rok. 

Garant: Finanční útvar 

Průběh:  Finanční útvar je zodpovědný, že do informačního systému založí jednotlivé 

investiční projekty včetně jejich schváleného rozpočtu. Každý investiční projekt obdrží 

systémem vygenerované jedinečné číslo, které dále slouží k identifikaci investičního 

projektu pro účely smluv, nákupních objednávek, faktur a všech dalších dokumentů 

souvisejících s realizací dané investice. 

Do systému je vložen, jak název příslušného projektu a jeho schválené částka, tak i 

odpovědné osoby za realizaci z technického útvaru a útvaru nákupu. Projekty jsou 

vloženy se statusem neschválené pro realizaci, přestože jsou schválené pouze v rámci 

investičního programu. 

Pro schválení konkrétní realizace daného investičního projektu musí být vyplněn 

formulář pro realizaci investice, který schvaluje ředitel příslušného útvaru žadatele, 

technický ředitel, finanční ředitel, ředitel centrálního nákupu a generální ředitel. Až na 

základě takto schváleného formuláře příslušných pracovník útvaru financí otevře daný 



 

 
43

investiční projekt v informačním systému pro čerpání nákladů na tento projekt 

souvisejíc s jeho realizací. 

Důvodem schvalování každého investičního projektu zvlášť před jeho realizací je 

to, že v průběhu daného roku může dojít ke změně ekonomické situace podniku či ke 

změně aktuální potřeby investičních projektů. Může být tedy vyměněn investiční 

projekt obsažený ve schváleném programu za jiný ve stejné hodnotě. Generální ředitel 

je odpovědný, že všechny změny v rámci schváleného programu nepřekročí schválený 

rámec. Pokud by bylo potřeba změnit i rámec, je potřeba schválení vedením společnosti. 

 

Čas potřebný k provedení: cca jeden týden pro založení investičních projektů, termín 

21.12. 

Výstup:  Technicko-ekonomické zadání investice. 

              Dokumentace pro výběrová řízení. 

 

11. Výběrové řízení na dodavatele investice 

Vstup:  Technicko-ekonomické zadání investice. 

            Dokumentace pro výběrové řízení. 

Garant:  Útvar nákupu  

Průběh:  Schválený formulář pro realizaci investičního projektu je finančním útvarem 

zaslán na útvar centrálního nákupu po té, co je otevřen investiční projekt v informačním 

systému. Útvar centrálního nákupu zahájí výběr dodavatele. Způsob výběru dodavatele 

je odvislý na celkovém předpokládaném objemu nákupu u daného dodavatele. 

V případě nákupu do 150 tis. Kč je za výběr dodavatele zodpovědný příslušný nákupčí. 

Jeho povinností je opatřit si alespoň dvě konkurenční nabídky od různých dodavatelů. 

V případě nákupu do 1 mil. Kč je potřeba provést cenové srovnání, ke kterému je 

zapotřebí doložit alespoň tři nabídky od různých dodavatelů. Výsledek cenového 

srovnání schvaluje ředitel útvaru centrálního nákupu. V případě nákupu nad 1 mil. Kč 

se provádí výběrové řízení, kdy do 3 mil. Kč je předsedou výběrové komise ředitel 

útvaru centrálního nákupu a nad 3 mil. Kč pak generální ředitel.  

Ředitel útvaru centrálního nákupu navrhuje složení komise, kdy vždy musí být 

celkový počet členů lichý. Zároveň musí obsahovat jednoho člena za finanční útvar, 

právní útvar, útvar žadatele, technický útvar a útvar nákupu. Předseda komise nemá 

hlasovací právo, ale dohlíží na průběh jednání. Příslušný nákupčí předloží komisi 

nabídky – alespoň pět různých dodavatelů.  Komise pak hlasuje buď o výběru či o 

dalším kole výběrového řízení. 
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Výstup:  Vyhodnocení nabídek dodavatelů. 

              Návrh výběru dodavatele investice. 

 

12. Schválení dodavatele investice a uzavření smlouvy 

Vstup:  Návrh výběru dodavatele investice. 

Garant:     Útvar nákupu 

Průběh:  Příslušný nákupčí je odpovědný za zpracování smlouvy a uzavření smlouvy 

s dodavatelem, který byl vybrán na základě procesu popsaném výše. Při vypracování 

smlouvy spolupracuje s útvarem právním, technickým, finančním a žadatelem. Jeho 

odpovědností je, aby smlouva obsahovala veškeré právní, obchodní a technické atributy 

nákupu. Smlouva musí obsahovat sankce vůči dodavateli za nedodržení podmínek. Dále 

je jeho odpovědností vyjednat co nejlepší platební podmínky pro nákup a realizaci 

investice. 

Návrh smlouvy před odesláním dodavateli předkládá ke kontrole a schválení 

právnímu a finančnímu útvaru a teprve poté může být smlouva předložena k podpisu 

generálnímu řediteli a následně zaslána k podpisu příslušnému dodavateli. 

Proces schvalování investice je ukončen uzavřením smlouvy a následnou realizací 

investice. 

 

5 Návrh inovace procesu schvalování investičních akcí v podniku 

 Provedená analýza investičního procesu v řešeném podniku ukázala, že průběh 

procesu schvalování investičních akcí je nastaven v souladu s potřebami podniku, nebyly 

zjištěny žádné nedostatky, které by vyžadovaly velkých korektur. Níže předkládám návrh 

na menší změny, kterými by se vedení podniku mohlo inspirovat. 

Na základě analýzy současného stavu a jeho formalizovaného vyjádření průběhu 

procesu schvalování investic v podniku jsou v dalším formulovány návrhy a doporučení. 

1. Zkvalitnit organizační směrnice k dané problematice využitím formalizovaného 

postupu provádění řešeného procesu, uvedeného v této práci. Vyloučit ze směrnic 

odstavce, které se opakují a tím i zjednodušit pravidla. 

2. Provést zaškolení všech dotčených zaměstnanců, kteří se podílí na investičním 

procesu, tak aby byly vyjasněné jejich odpovědnosti a kompetence v celém procesu. Tím 

by mělo dojít k větší efektivitě v komunikaci mezi jednotlivými útvary. 

3. V rámci zkvalitnění interních směrnic navrhnout jednodušší způsob pro 

schvalování investičních projektů a následně smluv. V rámci procesu se dvakrát někdy i 
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třikrát vyžaduje schválení finančního a technického ředitele na papírové formě schválení 

investičního projektu. 

 
4. Zvážit využití informačního systému pro schvalovací proces investičních projektů. 

Proces by se zrychlil a zefektivnil, bylo by dosaženo lepší evidence všech investičních 

požadavků ve schvalovacím procesu. Zamezilo by se ztrátám papírových dokumentů a 

případné nutnosti dokumenty vypisovat znovu. 

5. Rozšířit způsob znázornění procesů, uvedený v této práci, na další rutinní 

podnikové procesy (procesy vztažené k zákazníkům, procesy vztažené k plánování a řízení 

výroby, procesy vztažené k dodavatelům apod.) 

 

6 Závěr a doporučení 

Rozhodování podniku o investici je jedním z nejdůležitějších procesů, který 

ovlivňuje významným způsobem budoucnost každého podniku, proto jsem si toto téma 

vybrala pro svou závěrečnou práci.  

Realizování investic ovlivňuje podnik několik let tím, že jsou vynakládány velké 

objemy finančních prostředků a lidských zdrojů. Realizace složitějšího investičního 

projektu vyžaduje často i několik měsíců a podílí se na ni, jak interní zaměstnanci 

z různých útvarů, tak i významně dodavatelé. V případě realizace zcela nových provozů 

může investice dokonce ovlivnit i zvýšení zaměstnanosti v daném regionu. Špatné 

rozhodnutí může mít nepříznivý vliv na další rozvoj podniku nebo může vést až k jeho 

likvidaci. Proto by měl každý podnik věnovat schvalování a rozhodování o investicích 

zvýšenou pozornost. Může dojít k situaci, že i přes perfektní finanční hodnocení projektu, 

se nakonec investice stane ztrátovou, a i s touto situací musí podnik při svém schvalování 

počítat a být na ni připravený. Pokud podnik pořídí investici, která posléze není zcela 

využívaná, nese finanční následky takto špatného rozhodnutí často po několik let. Investice 

se odráží na jeho aktuálních finančních výsledcích ve formě odpisů na jedné straně, a 

nedostatečným ziskem na straně druhé. Nejhorší variantou je zmařená investice, určená 

k likvidaci bez možnosti relevantního odprodeje třetí straně. 

Vedení podniku tvoří dlouhodobé plány a zodpovídá za to, že schválená a 

realizovaná investice přinese podniku růst a prosperitu.   

Cílem bakalářské práce byla analýza a inovace procesu schvalování investičních 

akcí ve velkém podniku farmaceutického průmyslu.  
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V teoretické části bakalářské práce byly vymezeny základní pojmy z investiční 

činnosti jako charakteristika investiční činnosti, plánování investic, hodnocení investic a 

investičního rizika, výběr investic a sestavení investičního plánu.  

Metodická část byla věnována popisu podnikových procesů, přínosům procesní 

organizace, znázornění zobrazovacích prostředků použitých v práci. 

Praktickou část práce tvořila konkrétní analýza procesů při schvalování a inovaci 

investičních akcí na základě teoretické a metodické části. Ve sledovaném podniku probíhá 

schvalování investičních akcí ve spolupráci se všemi útvary. Domnívám se, že tohle je 

vhodně zvolený postup, protože tím nedochází k jednostrannému názoru na investici. 

Například finanční útvar nahlíží na investici pouze z ekonomického hlediska, výrobní útvar 

zase nevidí ekonomické hledisko, ale pouze potřebu výroby. Proto při schvalování investic 

zástupci jednotlivých útvarů, dochází ke kompromisu, který vede k realizaci investice, 

která je skutečně efektivní z více profesních pohledů. Na druhou stranu tento postup je 

velmi náročný na čas a vyžaduje vysokou míru kooperace mezi jednotlivými útvary 

podniku. Někdy také může dojít k překrývání odpovědností a i administrativní práce.  

Pro analýzu postupu byly zjištěny jednotlivé procesní kroky. V každém kroku bylo 

podrobně popsáno, kdo je jeho garantem, průběh, časový termín, vstup a výstup. Následně 

byl podle těchto kroků vypracován vývojový diagram. Na základě této analýzy bylo 

doporučeno zkvalitnění organizačních směrnic zařazením formalizovaného postupu, 

vyřazení opakujících se procesů a tím celý proces zjednodušit.  
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Seznam zkratek 
a.s.                      akciová společnost 

DÚ                           doba úhrady 

EAT                         čistý zisk 

FCFt                         volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

fin.                            finanční   

Gen. řed.                   generální ředitel 

INV                          výdaj na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

IT                              information technology 

IRR                           vnitřní výnosové procento 

JKV                          jednorázové kapitálové výdaje 

kapal.                        kapalné 

Kč                             korun českých 

N                               počet možných velikostí zisku 

NPV                          čistá současná hodnota  

obch.                         obchodní 

Obr.                           Obrázek 

ODP                          Odpisy  

person.                       personální 

pi                               pravděpodobnost výskytu   

PI                               index rentability 

R                                náklad kapitálu 

ROA                           rentabilita celkového kapitálu 

ROE                           rentabilita vlastního kapitálu 

ROI                            rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

T                                doba životnosti projektu 

- t                               jednotlivá léta trvání investice 

tech.                           technický 

tis                               tisíc 

tzn                              to znamená 

Z                                zisk 

Zákaz.                        zákaznické 

Zi                               zisk dosažený pravděpodobností 

øFCF                          průměrné volné peněžní toky 

∆ČPK                        přírůstek čistého pracovního kapitálu 



 

 

 

 

 


