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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na problematiku zpracování podnikatelského záměru a jeho 

následného využití pro získání finančních zdrojů na financování potřeb pracovního kapitálu. 

Teoretická část definuje problémy se získáváním finančních zdrojů, především z pohledu 

malých a středních podniků, a zdůrazňuje důležitost podnikatelského záměru jako základního 

podkladu pro jednání s investorem. V praktické části je prezentován zpracovaný konkrétní 

podnikatelský záměr, který v praxi tvoří základní část podkladů, např. pro žádost o úvěr právě 

k financování pracovního kapitálu. Pro zpracování finanční části byl využit softwarový 

program EMA.PM.FM, který je považován za vysoce sofistikovaný a pro tento účel naprosto 

vyhovující. 

Klíčová slova:   

podnikatelský záměr, pracovní kapitál, malé a střední podniky, EMA.PM.FM 

 

 

Abstract  

The thesis is focused on problems of processing a business plan and its subsequent utilization 

for acquiring of financial sources for funding of need of working capital. The theoretical part 

defines problems with acquiring of financial sources especially from the perspective of small 

and medium companies and emphasizes an importance of business plan as basic materials for 

dealings with an investor. There is presented the processed concrete business plan in the 

practical part which comprises the main part of materials for example for request for credit 

just on funding of working capital. The software program EMA.PM.FM regarded as highly 

sophisticated and absolutely suitable for this purpose was used for processing of financial 

part.  
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1 ÚVOD 

 

V této diplomové práci je řešena problematika zpracování podnikatelského záměru,  

a to z pohledu malého, resp. středního podniku (dále jen MSP). Vláda České republiky (dále 

jen ČR) klade spolu s Evropskou unií (dále jen EU) důraz na rozvoj podnikání malých  

a středních firem zejména za účelem zabezpečení ekonomického růstu příslušného regionu  

a také z důvodu existence určitých doprovodných jevů, jakými může být kupříkladu udržení, 

nebo v lepším případě dokonce zvýšení zaměstnanosti, popřípadě udržení sociální rovnováhy 

v dané oblasti. 

 Prvořadým problémem MSP je ve většině případů otázka, resp. možnosti financování,  

a to jak jejich investičních aktivit, tak také financování pracovního kapitálu. Toho si je vládní 

administrativa ČR velmi dobře vědoma a zmíněná skutečnost je současně také důvodem, proč 

jsou postupně, zejména pak Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem pro místní 

rozvoj, vyhlašovány pro MSP různé programy. Tyto programy bývají převážně zaměřeny  

na podporu a posílení určitého aspektu daných firem (inovace, konkurenceschopnost, zajištění 

investic atd.). Vstup konkrétní firmy do některého z programů ovšem vyžaduje zpracování 

podnikatelského záměru, a to nejen pro potřeby finančních institucí, ale také jako obecný 

prvotní základní materiál sloužící jako podklad pro možnost např. získání dotačních titulů  

či možnost představit záruky za poskytnuté úvěry. Zpracování podnikatelského záměru se tak 

v celé řadě případů stává v konečném důsledku podmínkou, zda bude moci příslušná firma 

pokračovat v dalších projektech nebo zda se vůbec udrží ve svém oboru podnikání i v dalších 

letech. 

 Mnoho MSP v této fázi naráží na závažný problém, který představuje jejich nedostatek 

zkušeností se zpracováním podnikatelského záměru. Charakteristickým znakem v těchto 

případech mnohdy bývá absence znalostí, jaké produkty pro vlastní zpracování 

podnikatelského záměru využívat, přesněji řečeno, jaký využít software, neboť zpracování 

podnikatelského záměru neznamená pouze vyplnit několik administrativních formulářů, jak 

by se snad někdo mohl mylně domnívat. 

 V této diplomové práci je uveden konkrétní příklad podnikatelského záměru, který 

obsahuje také vybrané nejdůležitější výstupy finančního modelu tvořící jádro podkladu pro 

zajištění finančních zdrojů, v tomto případě pro účel financování pracovního kapitálu. Jedná 
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se o model systému EMA.PM.FM, který lze v současné době považovat za naprosto 

vyhovující, neboť tento model umožňuje řešit současně hned několik oblastí podnikatelského 

záměru a výstupy modelu jsou formálně srozumitelné a využitelné jak nejrůznějšími 

finančními institucemi, tak také např. soukromými investory.     

 Podnikatelský záměr prezentovaný v praktické části této diplomové práce byl vytvořen 

v podmínkách a s podporou společnosti TOLFIN, s. r. o. pro společnost Kolejové pohony, a.s. 

Společnost Kolejové pohony, a.s. byla, vzhledem k předpokládanému rozvoji svých aktivit, 

současně jeho předkladatelem, a to za účelem zpracování žádosti o úvěr pro poskytnutí zdrojů 

na financování potřeb pracovního kapitálu. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ 

 

TOLFIN, s. r. o.  ̶  zpracovatel podnikatelského záměru 

Firma zahájila svou činnost v říjnu roku 2008. Tato firma se v rámci svého podnikání 

zaměřuje na podnikatelské subjekty, které potřebují výpomoc s krytím potřeb pracovního 

kapitálu za účelem realizování svých výrobků nebo služeb, především pak na tuzemském 

trhu. Společnost si ve svém působení klade za cíl realizovat investiční, restrukturalizační  

a revitalizační záměry se zřetelem k celkovému oživení ekonomiky moravsko-slezského 

regionu, popřípadě i dalších oblastí [20], [21]. 

 Společnost ve své činnosti zužitkovává know-how nabyté mezi léty 2000 a 2008,  

kdy současní zaměstnanci firmy pracovali na řídících postech společnosti OSINEK, a.s.  

a přímo se účastnili restrukturalizace a procesu vyrovnání se s věřiteli společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. Tento proces a úspěšně použitý způsob financování pracovního kapitálu  ̶  

metoda tollingu, což je systém financování oběžných aktiv, při němž si zadavatel nechává  

za poplatek vyrobit hotový výrobek z vlastní suroviny  ̶  vedl v konečném důsledku k úspěšné 

privatizaci společností VÍTKOVICE, a.s. a později také společnosti VÍTKOVICE STEEL, 

a.s. [11], [15]. Know-how, které pracovníci firmy TOLFIN, s. r. o. získali, začali následně 

využívat pro účely financování pracovního kapitálu MSP, a to v období 2005 ̶ 2008. Kromě 

toho je společnost TOLFIN, s. r. o. schopna poskytovat jednotlivým podnikatelským 

subjektům poradenství, neboť její zaměstnanci disponují a využívají také znalosti z oblastí 

jako obchod, restrukturalizace či krizový management [20].   

 

Kolejové pohony, a.s. – předkladatel podnikatelského záměru 

Společnost vznikla v dubnu 2013 se základním kapitálem 2 mil. Kč. Činností společnosti je 

projekce a montáž lanových posunovacích zařízení a hnacích kolejových vozidel, určených 

pro železniční vlečky průmyslových podniků. Společnost svou činnost realizuje inženýrským 

způsobem, tj. jedná se o inženýrskou organizaci, která zajišťuje tzv. dodávku na klíč 

představující projekční práce, kompletace subdodávek, montáž, uvedení do provozu [19].  
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Společnost Kolejové pohony, a.s. využila příležitosti realizovat automatizovaný systém 

posunu kolejových vozidel, který ve svém důsledku přináší zásadní úspory ve spotřebě 

energií, pracovních sil a v neposlední řadě zvyšuje bezpečnost a komfort práce [22]. Neméně 

důležitým faktorem je také přínos pro životní prostředí, a to proto, že posunovací zařízení  

a hnací jednotky pracují na bázi elektrického zařízení, kdy provoz těchto jednotek není 

zatěžován emisemi zplodin a hlukem doposud používaných dieselových motorů [19]. 

Lze tedy konstatovat, že se jedná o moderní progresivní technologii, která je ve výsledku 

schopna řešit nákladovost u zákazníka v oblastech pracovních sil, úspor ve spotřebě 

pohonných hmot a rovněž zjednodušuje organizaci práce. 

Společnost Kolejové pohony, a.s. si při své činnosti rovněž velice dobře uvědomuje 

rizika, která jsou v rámci činností prováděných na kolejištích nebo vlečkách. Z tohoto důvodu 

tato společnost klade maximální důraz na jí dodávaná zařízení, aby splňovala veškeré 

podmínky zásad bezpečnosti práce a nebyla tak pro obsluhu nebezpečná. Společnost Kolejové 

pohony, a.s. si je vědoma, že odběratelem jejich produkce jsou skutečně zákazníci typu 

velkých podniků mající k dispozici rozsáhlou síť dopravních železničních cest a vleček [22]. 

Provoz na těchto dopravních cestách se řídí zvláštními předpisy, které vycházejí z drážního 

zákona jednotlivých zemí a proto je nutné v případě návrhu jakéhokoliv jiného řešení 

respektovat tuto legislativu.  

Podrobněji je společnost prezentována v kapitole 4, a to jak z hlediska legislativní formy 

a organizační struktury, tak také z hlediska produkce a způsobu realizace obchodních případů. 

Zařazení detailnějšího popisu některých aspektů společnosti do praktické části diplomové 

práce má svůj význam, neboť podrobnější „představení společnosti“ tvoří jednu 

z neopomenutelných součástí podnikatelského záměru jako celku a při jeho hodnocení je mu 

ze strany posuzujících institucí věnována důkladná pozornost. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

V úvodu diplomové práce byly použity pojmy jako podnik, malé a střední podniky (MSP)  

či podnikatelský záměr. V této kapitole budou zmíněné pojmy podrobněji vysvětleny, a to jak 

z hlediska teoretického, tak i z pohledu praxe. 

 

3.1 Podnik 

Podnik je možné charakterizovat jako uspořádaný a řízený celek se vstupy a výstupy, který 

vzniká za účelem výkonu podnikatelské činnosti, tj. zajištění výroby a prodeje výrobků nebo 

poskytování služeb. Z pohledu makroekonomie bývá podnik označován jako základní článek 

ekonomiky daného státu, z mikroekonomického pohledu pak jako subjekt založený  

za účelem výkonu podnikatelské činnosti [1], [12], [15]. 

Podniky se zakládají a provozují zejména za účelem zhodnocení peněžních prostředků 

vložených do podnikání. Zanedbat ovšem nelze ani celospolečenský význam podniku. Podnik 

totiž svojí činností uspokojuje koupěschopnou poptávku po ekonomických statcích,  

resp. zájmy subjektů, jež s podnikem vstupují do obchodních, popřípadě jiných, např. 

pracovně právních, vztahů [12], [15]. 

Podnikání může být charakterizováno jako soustavná samostatná činnost prováděná 

podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku [15]. 

 Zajištění financování podniku bývá v mnoha případech velmi obtížné, což významným 

způsobem působí na fungování podniku, zejména pak z hlediska jeho konkurenceschopnosti, 

možnosti dalšího rozvoje či jeho samotné existence na trhu. Obrovským problémem, v mnoha 

případech neřešitelným, je zejména v nově vznikajících společnostech zajištění financování 

potřeb pracovního kapitálu, zvláště pak z toho důvodu, že část podnikatelských záměrů  

se vůbec nerealizuje, část sice ano, ale realizace je ukončena záhy po svém zahájení, a část  

se sice realizuje, avšak někým jiným než původním autorem, protože podnikatelský záměr je 

předán silnějšímu realizátorovi, jenž je schopen zajistit zdroje financování [1], [6], [7], [9]. 
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3.1.1 Specifika malých a středních podniků 

Úvodem je třeba si uvědomit, co ovlivňuje úspěšnost malého a středního podnikání. Vliv  

na tuto úspěšnost má především mikro a makrosociální prostředí, ve kterém se tyto podniky 

nacházejí [14]. V makrosociálním prostředí se jedná o podporu podnikání vytvořením 

podmínek, včetně legislativních, dále vývoj hospodářské situace, kulturu a morálku 

společnosti a v neposlední řadě také pohled společnosti na osobu podnikatele. 

 Mikrosociální prostředí ovlivňuje úspěšnost podnikání těmito zásadními vlivy: 

 jedná se o navázané osobní kontakty, 

 různé podnikatelské vzory, 

 podpora rodiny a rodinná tradice. 

 Z dostupných zdrojů, ve kterých byly prezentovány výzkumy, prováděné v Německu  

a Rakousku se ukazuje, že velká většina nově založených podniků typu malých a středních 

končí svou činnost zhruba do pěti let, přičemž prvních 4 – 7 let je považováno za kritické. 

Pokud je tento časový úsek překonán, pak skutečnost setrvání takového podniku  

na příslušném trhu stoupá a ve většině případů dochází ke stabilizaci podnikatelských aktivit. 

Výsledky prováděného výzkumu prokázaly, že hlavními příčinami neúspěchu je nedostatek 

kapitálu ve společnosti a nedostatek zkušeností. Na základě výše uvedeného bychom si mohli 

dovolit charakterizovat MSP i jako rodinné podniky, kde vlastník zastává současně funkci 

vrcholového manažera (vedoucího pracovníka) a ve své firmě zaměstnává další rodinné 

příslušníky. To ovšem klade vysoké nároky na univerzálnost znalostí  

a organizačních schopností. Vlastník si navíc mnohdy vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků nedovolí spolupráci s externími poradci, případně dalšími odborníky, alespoň tedy 

ne ve větším rozsahu [12], [13]. 

 Obecně lze tedy říci, že [18]: 

 MSP se ve velké míře potýkají s nedostatkem finančních zdrojů, což může ohrozit jejich 

vlastní existenci. Toto neplatí v případě unikátní výroby nebo výroby, která má  

pro případného odběratele strategický význam. 
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 MSP se mohou dostat do krizové situace z nedostatku finančních zdrojů rovněž  

i v období růstu podniku. V těchto případech ovšem lze tyto situace mnohdy předvídat  

a připravit se na ně.  

 Schopnost využít dalších předností je prakticky základem pro úspěšnost a udržení  

se na trhu v delším časovém horizontu. 

MSP tvoří stabilizační činitel např. z hlediska zaměstnanosti, kde je jejich podíl  

nad 60 % celkové zaměstnanosti a je očekávána růstová tendence [12]. Tento stabilizující 

prvek je důsledkem podpory, která byla MSP ze strany státu poskytnuta a tyto byly 

schopny držet krok s efektivností, resp. výkonností tak jako velké podniky. Tato podpora 

vycházela především z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR např. 

Operační program podnikání a inovace.  

Zřetelně se dají problémy, se kterými se MSP potýkají, definovat takto: 

 nízká kapitálová síla, 

 slabá pozice v soutěži o zakázky, 

 horší přístup k investicím  

 omezený přístup k finančním zdrojům, 

 nerovnost v získávání špičkových kvalifikovaných pracovníků ve srovnání s velkými 

podniky. 

Pokud by tyto problémy řešeny nebyly, MSP by tak ztratily svoji konkurenceschopnost  

a významné postavení v české ekonomice. Je nutné si uvědomit, že v rámci průmyslové 

výroby mají MSP skoro třetinovou váhu ve vytvořené přidané hodnotě a z hlediska 

produktivity práce, kterou můžeme odvodit z tržeb, se MSP nacházejí na dvou třetinách 

průměru zpracovatelského průmyslu [12]. 

Současně lze konstatovat, že MSP z pohledu podílu na zaměstnanosti i z pohledu přidané 

hodnoty ve službách a stavebnictví převažují s podílem často přesahujícím 80 %. Toto 

potvrzuje, že MSP jsou skutečně významným článkem v ekonomice státu a splňují roli, 

kterou stát od nich očekává [12]. 
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 Základní rozdělní malého a středního podnikání je následující [17]: 

1. Za drobného, malého a středního podnikatele je považován podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,  

 jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 

obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

2. Za malého podnikatele je považován podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,  

 jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent  

10 mil. EUR. 

3. Za drobného podnikatele je považován podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

 jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent  

2 mil. EUR. 

 

3.1.2 Specifika získávání zdrojů z hlediska velikosti podniku 

Problematika obstarávání zdrojů pro fungování podniků je jednou z nejdůležitějších  

a současně nejsložitějších činností vrcholového managementu daného podniku. Obecně lze 

říci, že se jedná o obstarávání zdrojů jednak pro oblast pracovního kapitálu podniku a jednak 

pro oblast investiční činnosti [10], [11]. Priorita výše zmíněných dvou oblastí nebude 

hodnocena, na problematiku získávání zdrojů bude nahlíženo obecně z hlediska velikosti 

podniku. 

Malé a střední podniky 

Podniky tohoto typu prakticky až na výjimky zápolí se zajišťováním finančních zdrojů  

pro financování své činnosti (např. pracovního kapitálu, investičních potřeb apod.). 

Výjimečným případem může být podnik, který realizuje pro své odběratele unikátní výrobky 

nebo jeho produkce má pro odběratele význam strategického charakteru. Tento typ podniku 

v minulosti využíval jako zdroj financování možnost zálohování od odběratelů a tímto 
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způsobem částečně kryl potřeby pracovního kapitálu v oblasti např. nákupu materiálu [12]. 

V současné době je tato možnost prakticky nereálná a tyto podniky byly vystaveny 

problémům s obstaráním dodatečných finančních zdrojů. Výrazně se tento problém projevuje 

v oboru stavebnictví, kdy odběratelé začali uplatňovat vůči svým subdodavatelům atribut  

tzv. zádržného (pozastávka), kdy určitý objem z fakturace za příslušné dílo je vyplacen 

s několikaletým zpožděním a prakticky minimálně kopíruje dobu záruky za provedení díla. 

Tuto situaci lze uvést jako příklad, protože by mohla posloužit jako námět, v rámci realizace 

podpory malého a středního podnikání, pro nahrazení zádržného jiným instrumentem. 

Velké podniky 

 Velké podniky mají oproti MSP velkou výhodu v tom, že jejich majetková struktura je 

natolik rozsáhlá, že umožňuje tento majetek využívat jako zajišťující instrument za obstarané 

finanční zdroje. Navíc se ve většině případů u těchto podniků jedná o nadnárodní společnosti, 

kdy tato struktura umožňuje snadnější přístup k institucím, které zajišťují financování 

v různých formách. Nelze říci, že by tyto podniky byly imunní vůči finančním problémům, 

ale do těchto problémů se dostávají např. z důvodu odbytových potíží, chybně realizované 

investiční strategie anebo z důvodu globálních vlivů, které mohou ovlivnit celý obor 

podnikání. Vlastnická struktura velkých podniků má mnohdy takovou podobu, že vlastníci 

sídlí mimo území ČR a současně mohou být členy dodavatelských řetězců. Pro český stát 

může být tato organizační struktura negativní vzhledem k tomu, že finanční prostředky 

vzniklé na území českého regionu (zisk daného podniku) může být např. formou dividendy 

odčerpán do jiného regionu, kde má sídlo mateřská společnost. Podobně negativně může 

působit i cíleně orientovaná cenová politika mezi společnostmi ve skupině. Pro MSP je velký 

podnik hrozbou i z hlediska diktátu např. délky lhůty splatnosti za uskutečněné dodávky, kdy 

podnik charakteru malého či středního prakticky nemá na to, aby nějakým způsobem 

stanovisko velkého podniku ovlivnil. Tedy je nucen akceptovat to, co velký podnik z pozice 

své síly na trhu stanoví. Velký podnik si tak vylepšuje svou situaci v toku hotovosti na úkor 

MSP. Určitý posun z hlediska naší legislativy nastal již v uplynulém roce, kdy legislativní 

normou je určena doba splatnosti u akcí realizovaných z dotačních titulů maximálně 30 dnů. 

Tato záležitost je ovšem řešena jen částečně, protože již není upraven vztah mezi generálním 

dodavatelem a subdodavatelem, kdy legislativní norma říká: „Pokud není smluvně upraveno 

jinak“. Tedy 30 dnů platí pouze ve vztahu investor, generální dodavatel [10], [12], [17]. 
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Shrnutí 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že problém s obstaráváním zdrojů pro financování 

činnosti se skutečně koncentruje do následujících oblastí: 

 nízká kapitálová vybavenost, 

 omezený přístup k finančním zdrojům (zejména z pohledu poskytnutí potřebných garancí  

a záruk),  

 nižší úroveň znalostí možných podpor v podnikatelské činnosti. 

Dosud byla řešena problematika nedostupnosti finančních zdrojů, ale současně bylo 

předpokládáno, že podnikatelská činnost probíhá v plném rozsahu. Existují ovšem situace, 

které přináší tržní prostředí a tyto mohou vést k vytvoření problémové finanční situace 

(nedostatek finančních zdrojů) a můžeme je např. definovat takto [3]: 

 nedostatečná zakázková náplň a s tím spojený pokles výkonů, 

 přechodná, či trvalá platební neschopnost, 

 vnitřní problémy společnosti, např. zaměstnanci, sociální klima apod. 

V této fázi je nutné se zmínit i o problematice nedostatku finančních zdrojů v důsledku 

extrémního růstu podniku. Tato situace není v našich podmínkách tak obvyklá, ale je vhodné 

se o ní zmínit. Jedná se např. o uplatnění unikátního know-how nebo vyplnění mezery 

v tržním segmentu, kdy má podnik tendenci realizovat svou produkci s maximální rychlostí 

nebo se z tohoto důvodu významně rozšiřovat. Tento způsob strategie pak rovněž vede 

k problémům v oblasti finančních zdrojů. 

 

3.2 Možnosti podniku získání zdrojů pro financování  

Možnostem získání zdrojů pro financování podniku bude v této kapitole věnována 

pozornost z pohledu subjektu z kategorie MSP, a to zejména proto, že právě v těchto 

kategoriích spočívá, dle mého názoru, budoucnost a možný způsob řešení společenských  

a sociálních problémů především v oblastech zaměstnanosti a ekonomické stability. 
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  Jedná se o následující možnosti [12]: 

1. získání, resp. zvýšení stávajícího krátkodobého úvěru, 

2. zkrácení lhůty splatnosti u pohledávek, 

3. prodloužení lhůty splatnosti u závazků, 

4. faktoring  ̶  odprodej pohledávek před lhůtou splatnosti, 

5. realizace opatření vedoucích ke snížení vázanosti zdrojů, především v zásobách  

a nedokončené výrobě, 

6. navýšení závazků realizací další půjčky, 

7. nalezení vhodného investora, 

8. využití financování rizikovým kapitálem (venture kapitálem), 

9. realizování restrukturalizace společnosti, 

10. využití vlastních zdrojů nebo soukromých zdrojů vlastníků, 

11. financování formou tollingu. 

 Pokud vyjdeme z faktu, že podnik patří do kategorie MSP, pak rovněž výši zmíněné 

možnosti je zapotřebí posuzovat v tomto kontextu. 

 

Posouzení možností  

ad 1) 

 Vycházíme ze situace, že podnik již krátkodobý úvěr využívá a tento potřebuje z různých 

důvodů, zejména pak z potřeby financování pracovního kapitálu navýšit. Tato možnost 

zvýšení krátkodobého úvěru se stane problematickou zejména z hlediska možnosti poskytnutí 

záruk. Je to proto, že pohledávky z realizovaného zvýšení objemu produkce ještě nejsou 

k dispozici, a tedy v mnoha případech jako zástavní instrument nemohou být využity. 

Takovou situaci je možné řešit zárukou třetí osoby. Význam to má např. v případě ČMZRB, 

ale i tato instituce má omezené možnosti a vyřízení takové záruky je časově náročné. Záruka 

třetí osobou, tj. záruka poskytnutá dalším právním subjektem, je de facto nereálná, a to z toho 
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důvodu, že tento subjekt bude rovněž požadovat záruky či garance jako případná oslovená 

finanční instituce, např. banka. 

ad 2) 

 Zkrácení lhůty splatnosti pohledávek přímo závisí na vyjednávací pozici výrobce a také  

na ochotě odběratele. Dodavatel realizující dodávky do velkého podniku (např. 

nadnárodního), v podstatě není schopen dané snížení lhůty prosadit. Jedině v případech, kdy  

by se jednalo o strategické dodávky či obecně dodávky unikátní pro odběratele, v tom případě 

by zmíněná možnost byla reálná. V jiných případech však nikoli. 

ad 3) 

 Prodloužení lhůty splatnosti závazků, a tedy zvýšení dodavatelského úvěru působí jako 

jedna z realizovatelných možností. Dodavatel může souhlasit s prodloužením lhůty splatnosti, 

ovšem bude žádat záruky, že mu bude zaplaceno v posunutém termínu (problém viz bod ad 1) 

a zároveň dodavatel může tuto skutečnost promítnout do ceny. K realizaci této možnosti je 

možné využít elektronickou aukci a vytvořit tak ostřejší konkurenční prostředí mezi 

jednotlivými dodavateli. Zároveň je ale zapotřebí dbát na to, že dodavatelé se také mohou 

mezi sebou domluvit. 

ad 4) 

 Faktoring, resp. odprodej pohledávek ještě před jejich lhůtou splatnosti je možné 

posuzovat ve dvou rovinách. Za prvé existuje možnost klasického faktoringu, což znamená 

spolupráci s faktoringovou společností, která bývá ve většině případů napojena přímo  

na banku (pokud se ovšem nejedná o třetí osobu provádějící tuto činnost pouze za účelem 

získání profitu). V tomto případě nelze příslušnou pohledávku dále používat jako zástavní 

instrument, čímž se omezuje možnost poskytnutí záruk a garancí, jak bylo uvedeno v bodě  

ad 1).  

 Za druhé je možné prodej pohledávek před lhůtou splatnosti spojit s možností nabídnutí 

skonta. Tato možnost se řadí k nejrozšířenějším způsobům uvolnění finančních prostředků. 

Nezbytné je při realizaci této možnosti důsledně propočítat efekt z takto poskytnutého skonta. 

Zmíněná možnost může být realizována u pohledávek, které nejsou v režimu záruky za nějaký 

závazek.  
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 Takto poskytnuté skonto má vliv na rentabilitu produkce, neboť se de facto jedná 

o snížení tržeb. Nebezpečí pro podnik představuje situace, kdy jsou skonta nabízena 

nekontrolovaně a inkasované příjmy se využívají ke krytí ztrát z nevyužití kapacit.                   

V tom případě subjekt ještě prohloubí své problémy. 

ad 5) 

 Opatření, která povedou ke snížení vázanosti zdrojů, jsou pochopitelně realizovatelná.  

Za předpokladu, že modelový příklad bude postaven na subjektu z kategorie MSP, bude 

účinek takových opatření zajisté přínosem, avšak ne vždy může být zásadní do té míry, aby  

se vyřešila situace v oblasti nedostatku zdrojů k financování pracovního kapitálu.  

ad 6) 

 Navýšení závazků realizováním další půjčky je možné, avšak mohou nastat problémy, 

které byly definovány již v bodě ad 1), konkrétně zejména nemožnost poskytnutí příslušných 

garancí. Proto lze tuto možnost označit spíše za v praxi málo pravděpodobnou.  

ad 7) 

 Nalezení vhodného investora představuje možnost např. při řešení složité finanční 

situace, kdy jako schůdné se jeví spojení s jiným subjektem (fúze), případně se využije 

existence řešení vzniklé situace formou tollingu. Je zde však nutná ochota všech případných 

zúčastněných stran spolupracovat.   

ad 8) 

 Využití financování rizikovým kapitálem se může v danou chvíli jevit jako reálná 

možnost. Jedná se prakticky o obdobu nalezení strategického investora, který do dané 

společnosti vstoupí tím, že navýší základní kapitál, a to takovým způsobem,  

aby ve společnosti získal většinový vliv. Tento způsob řešení je ovšem časově velmi náročný, 

pro úspěšnou realizaci se předpokládá zpracování podnikatelského záměru na vysoké úrovni, 

a to zejména z toho důvodu, aby případného investora zaujal. 

 Takový způsob lze využít také u významnějších projektů. Je ale potřeba předem stanovit, 

co se stane v případě, že bude projekt ukončen.  
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ad 9) 

 Realizovat restrukturalizaci společnosti lze tehdy, pokud subjekt podniká ve více 

oblastech a dá se určitou vysokou mírou přesnosti stanovit, která oblast je pro společnost 

nejméně rentabilní. Poté následuje rozhodnutí, zda by tuto oblast bylo možné  

tzv. outsourcovat a soustředit se tak na oblasti, které společnost považuje za rozhodující  

i pro své podnikání v budoucnu. Jedná se o náročnou přípravu, a to jak z hlediska časového, 

tak také administrativního.  

ad 10) 

 V případě vlastních soukromých zdrojů se pracuje s předpokladem, že je možné do určité 

míry využít soukromé zdroje vlastníků.  

ad 11) 

 Financování formou tollingu lze označit za dosud málo využívaný způsob financování  

a v odborné literatuře je dosud málo zmiňován. Právě z tohoto důvodu bude tomuto bodu 

věnována detailnější pozornost. Při přípravě podkladů pro diplomovou práci jsem se setkal 

s tím, že tato metoda byla vyzkoušena ve dvou podnicích, a to VÍTKOVICE a.s. a Zetor a.s. 

 Podnikatelské subjekty se nacházejí v prostředí, které vymezují normy a obecně platná 

legislativa určená státem. Tedy nejen tržní prostředí tvoří podmínky pro možnost 

implementování tollingu.  

 Za hlavní úlohou státu v tržní ekonomice lze považovat [12]: 

 stabilizaci národního hospodářství, tj. plynulost ekonomického vývoje bez větších 

výkyvů (trh a hospodářské cykly, soutěž, …), 

 zaměstnanost, resp. udržení úrovně přirozené míry zaměstnanosti, 

 zajišťování příjmů a výdajů státního rozpočtu. 

 Zde je zapotřebí zdůraznit, že problémy podnikatelského subjektu spojené 

s financováním pracovního kapitálu se dříve či později musí zákonitě projevit také  

v plnění odvodových povinností vůči státu, a to v různé podobě. Může se jednat kupříkladu  

o dluhy na odvodech sociálního či zdravotního pojištění, pozdní úhrady DPH apod. Případná 

penalizace z tohoto titulu situaci v takovém podniku ještě více zhorší [8], [12], [17]. 
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 Podnik pochopitelně vždy upřednostní využití finančních prostředků na vlastní výrobní  

a odbytové potřeby, a teprve až poté na odvody státu. 

 Využití systému tollingu se v podobných případech jeví jako velmi vhodné.                           

To, že systém funguje, se názorně potvrdilo např. při řešení krizové situace ve společnosti 

VÍTKOVICE, a.s., kdy byl tolling realizován společností OSINEK, a.s. Úvěr, který měla 

společnost OSINEK, a.s. k dispozici a za který ručil stát, byl zcela vrácen a hutní část 

společnosti (VÍTKOVICE STEEL, a.s.) byla privatizována za více než 7 mld. Kč. Společnost 

se podařilo s využitím tollingu udržet v chodu. Její zastavení a následný rozprodej by zcela 

jistě nepřinesl takové výsledky a hodnota společnosti by byla prakticky nulová [5], [12]. 

  

3.3 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr, v literatuře také označovaný pojmem podnikatelský plán, je velice 

významným dokumentem zpracovaným podnikatelem, který popisuje všechny podstatné 

vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti či fungováním již 

existující firmy [1], [17]. 

Podnikatelský záměr konkretizuje budoucí záměry podnikatele a takovému podnikateli 

by měl usnadnit odpovědi například na otázky typu [16]: 

 Kde jsme? 

 Kam se chceme dostat? 

 Jak se tam dostaneme? 

Zpracování podnikatelského záměru vyžaduje především invenci, odvahu a flexibilitu  

a v případech většího či středního podniku bývá výsledkem týmové práce, do které je zahrnut 

široký okruh manažerů [2]. 

Při přípravě podkladů pro diplomovou práci jsem měl možnost se seznámit se způsobem 

zpracování podnikatelského záměru, a to jak ve velkém podniku tak ve středním či malé 

firmě. 
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 Na základě této možnosti lze konstatovat následující: 

 Ve velkém podniku např. VÍTKOVICE Heavy Machinery Group nebo EVRAZ 

VÍTKOVICE Steel, a.s. se takové podnikatelské záměry zpracovávají na úrovni 

vrcholového managementu, zpracovávají je útvary strategického řízení. Tyto útvary 

mají k dispozici širokou škálu softwarových produktů, příslušně rozsáhlou datovou 

základnu a možnost sběru dat v reálném čase, což vede k tomu, že jimi zpracované 

podnikatelské záměry jsou na vysoké úrovni. 

 V podniku středního rozsahu je podnikatelský záměr zpracováván ve většině případů  

na úrovni ekonomických útvarů, neboť v řídící hierarchii útvar strategického řízení 

chybí a strategické rozhodování přísluší majiteli nebo malému počtu vrcholových 

pracovníků a na konkrétním zpracování podnikatelského záměru se fakticky podílejí 

maximálně dva až tři pracovníci, většinou z oblasti ekonomiky a techniky. K dispozici 

je většinou pouze základní softwarové vybavení, neboť speciální produkty  

pro zpracování takového záměru obvykle těmto firmám nejsou dostupné. Tyto 

podniky, pokud potřebují nutně zpracovat podnikatelský záměr, většinou spolupracují 

s nějakou poradenskou společností, u níž si nechávají záměr na základě svých údajů 

zpracovat. 

 Malé firmy v podstatě podnikatelské záměry nesestavují, pochopitelně  

za předpokladu, že je k tomu vyloženě nepřinutí situace, např. žádost o finanční 

výpomoc typu bankovního úvěru nebo podobných produktů. V řadě případů není 

v těchto firmách význam podnikatelského záměru doceněn a firma je  

de facto strategicky řízena intuicí majitele, případně majitelů. Důsledkem chybějícího 

podnikatelského záměru je pak poměrně častý úpadek těchto firem, mnohdy právě 

kvůli přecenění svých možností, schopností účasti v konkurenčním prostředí apod. 

 

3.3.1 Účel podnikatelského záměru 

Obecně lze říci, že podnikatelský záměr slouží k interním účelům podniku, ale ve velké 

většině případů je vyžadován také externími subjekty [2]. 

K interním účelům slouží podnikatelský záměr ve významu podnikatelského plánu,  

a to jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací procesy uvnitř podniku, nástroj kontroly 
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apod. Rovněž je významným rozhodovacím nástrojem v případech, kdy podnik stojí  

před výraznou změnou, která může mít dlouhodobé důsledky na její chod. Touto změnou 

může být např. [1], [17]: 

 významná investice do technologie, 

 potřeba zvýšení finančních zdrojů, např. do pracovního kapitálu, např. při zvýšení 

objemu vyráběné produkce, 

 vstup do strategické aliance, 

 rozdělení firmy, např. založením dceřiné společnosti nebo odprodejem části firmy, 

 uzavření neefektivních provozů, 

 nákup nebo odprodej fixních aktiv, 

 zájem o čerpání dotačních titulů. 

Z hlediska managementu podniku spočívají přínosy podnikatelského záměru 

v následujícím [1], [17]: 

 Možnost získání užitečných dat a jejich analýz, které předcházely přípravě takového 

záměru. Jako příklad lze uvést analýzu vnějšího okolí. 

 Přehled předpokladů, na kterých je takový podnikatelský záměr postaven a možná 

rizika při realizaci zamýšlených cílů.  

 Predikce vývoje finanční toků, včetně potřeby a tvorby zdrojů finančních prostředků. 

Externí subjekty pak z hlediska účelu zpracovávaného podnikatelského záměru mohou 

být [1], [17]: 

 finanční instituce, 

 soukromí investoři, 

 poskytovatelé dotací, 

 státní instituce – ministerstva, státní správa, 

 akcionáři, společníci, 

 věřitelé. 
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Pro účely externích subjektů je podnikatelský záměr, resp. údaje uvedené 

v podnikatelském záměru, důležitý zejména z hlediska analýzy schopnosti podniku např. [1], 

[17]: 

 realizovat příslušnou investici,   

 získat finanční zdroje, 

 přesvědčit majitele o životaschopnosti podniku, 

 přesvědčit investory o možném kapitálovém vstupu do společnosti, 

 přesvědčit poskytovatele dotací (např. MPO, MŽP, MMR) o správném účelu užití 

dotace. 

 V závěru této části práce je zapotřebí se detailněji zmínit o bodu uvedeném v účelech,  

pro který se podnikatelský záměr zpracovává, a to čerpání dotačních titulů. Právě čerpáním 

dotací totiž podnik může řešit, a to poměrně zásadním způsobem svou investiční strategii, 

která by jinak byla řešena obtížným způsobem, hlavně z pohledu obstarání finančních zdrojů 

na realizaci své investiční strategie [2]. 

 Nezbytná otázka, pro jaký účel se podnikatelský záměr zpracovává, a právě oblast účelu 

čerpání dotačních titulů je velmi zajímavá. V zásadě ji lze rozdělit na dvě základní podoblasti 

(viz Obr. 1).  

  

Dotace na investice      Dotace na výzkum 

Obr. 1 Základní typy dotací, o které podniky žádají 

 

 Zpracování takových záměrů má svá specifika tvořená především danými požadavky  

ze strany poskytovatele dotace. Například v oblasti výzkumu a vývoje se jedná o [12], [17]: 

 prokazatelné přínosy u nových technologií nebo technických řešení, 

 udržitelnost řešení v delším časovém období po ukončení výzkumu a vývoje  

(to se týká i dotací na investice). 
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 To vše musí zpracovaný podnikatelský záměr již ve fázi předkládání žádosti prokazovat. 

Dalším specifikem je, že takový podnikatelský záměr je nutný jak pro poskytovatele dotací, 

tak i pro instituci, která bude projekt financovat do doby poskytnutí příslušné dotace. 

 

3.3.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

 Obecně lze konstatovat, že při zpracování podnikatelského záměru by měly být 

respektovány obecně platné zásady, a to především pro externí subjekty zejména finanční 

instituce. Tyto finanční instituce mají ve většině případů již předepsaný formát zpracování 

údajů, které jsou nutné pro jejich rozhodování, ale i přesto je nutné vysvětlit logické vazby  

a provázanost dat, která jsou těmto institucím uváděna. Z tohoto důvodu je vhodné, aby 

podnikatelský záměr byl [15]: 

 Srozumitelný – jednoduché vyjadřování, dokládání komentářů přehlednou tabulkou. 

 Logický – konstatace a data v předloženém záměru musí na sebe navazovat. Nemělo  

by docházet k tomu, že jednotlivá tvrzení zde obsažená si budou odporovat. Časový 

průběh realizace záměru je vhodné znázornit graficky. 

 Stručný – to ovšem neznamená, že stručnost by měla být na úkor základních faktů. 

V této souvislosti je vhodné takto zpracovaný záměr nechat projít připomínkovým 

řízením ještě než bude poskytnut externím subjektům. 

 Pravdivý a reálný – tento bod je jedním z nejdůležitějších pro zpracování 

podnikatelského záměru. V mnoha případech se právě v této oblasti zpracovatelé 

dopouštějí zásadní chyby, a to zejména pokud se týká reálnosti uvedených 

předpokladů. Jako příklad lze uvést množství vyráběné produkce, nereálné ocenění 

této produkce apod. Právě kvůli takto nereálnému predikování vývoje se již ocitla 

v potížích spousta podniků, např. při splácení úvěrů nebo úroků. 

 Respektování rizika – identifikace rizik zvyšuje důvěryhodnost zpracovaného 

podnikatelského záměru a je vhodné tento doplnit variantami řešení v případě,  

že by k takovým kritickým momentům došlo. Tento postup je naprosto logický, 

protože v současné době lze jen velmi obtížně predikovat budoucí vývoj a to zejména 

v cenové oblasti, kapacitního vytížení podniku, reakce konkurence apod. 
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3.3.3 Příprava podnikatelského záměru 

Ve fázi přípravy podnikatelského záměru je nutné si uvědomit, pro jaký účel se příslušný 

záměr zpracovává. Jedná se především o to, zda se například jedná o významnou investici  

ve velké firmě, což lze považovat za jeden extrém, anebo zda se jedná o zahájení podnikání 

fyzické nebo právnické osoby. Věcně pak můžeme tyto extrémy posoudit následovně. Jinak 

bude vypadat záměr pro generální opravu válcovací stolice tratě Kvarto 3,5 ve společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE Steel, a.s. a jinak bude vypadat záměr pro zahájení podnikání v oblasti 

služeb obyvatelstvu.  Rovněž bude záležet na tom, zda se tento záměr zpracovává pro interní 

či externí účely. Ve fázi přípravy se plně projevuje výhoda větších firem, které disponují 

útvary strategického řízení, neboť tyto disponují zdroji informací ať už z minulosti nebo mají 

řadu zpracovaných údajů pro budoucnost, a to o svých zákaznících, dodavatelích, ale i o trhu 

obecně. Rovněž disponují spoustou kontaktů, např. na státní instituce či různá profesní 

sdružení, a mají periodický přístup k informacím, jež tyto instituce poskytují. Například 

analýzu externího prostředí takovéto firmy provádějí periodicky a jednotlivé vlivy po uplynutí 

sledovaného období srovnávají s dosaženými výsledky.  

U menších podniků může právě v této fází vznikat řada problémů, zejména v oblasti 

sběru informací, kdy přístup firem k těmto informacím může být obtížný a informace nemusí 

být vždy relevantní vzhledem k tomu, že např. tyto menší firmy nemají možnost si příslušnou 

informaci ověřit také jiným způsobem.   

Rovněž kvalita zpracovatelů je ve firmách většího rozsahu na vyšší úrovni neboť 

pracovníci s takovými záměry přicházejí běžně do styku. Ví, co je po nich požadováno, znají 

cíle, kterých je nutno dosáhnout, a v neposlední řadě jsou schopni příslušný podnikatelský 

záměr zpracovat v kratším časovém úseku, bez využívání poradenských společností  

a v patřičné kvalitě. 

Výhoda pro společnosti typu velkého podniku se projevuje také tím, že pro zpracování 

příslušných záměrů jsou ve většině případů sestaveny týmy z pracovníků různých funkčních 

oblastí, což je velkou výhodou zejména při sběru a zpracování dat. Zodpovědnost  

za zpracovaný podnikatelský záměr pak má ve většině případů útvar, který se zabývá 

strategickým řízením společnosti a je přímo podřízen nejvyššímu vedení společnosti. 
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4 ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 

 

4.1 Podklady pro podnikatelský záměr 

Při zpracování podnikatelského záměru byla věnována maximální pozornost přípravě 

podkladů, a to při respektování zásad zpracování pro externí subjekty tak, jak jsou uvedeny 

v kapitole 3.3.2.  

Pozornost byla věnována především zpracování SWOT analýzy jako základního 

východiska pro zpracování reálného podnikatelského záměru, který by ve finančním vyjádření 

objektivně prezentoval vývoj společnosti v projektovaném období. Při zpracování SWOT 

analýzy byl brán zřetel především na následující základní atributy: 

1. Produkci – co konkrétně je společnost schopna nabídnout a pro jaký segment trhu je 

určena. 

2. Tržní příležitosti – zda existuje trh pro definovanou produkci a předpokládaný přínos  

u zákazníků. 

3. Silné stránky – konkurenční výhody. 

4. Realizaci obchodního případu – postup a rychlost realizace, propojení obchodní 

a technické činnosti. 

5. Slabé stránky – rizika na definovaných trzích, podkapitalizace. Prosazení malé firmy  

u firem velkých – omezená možnost reklamy a prezentace.  

Při definování a následném zpracování dokumentace byly využity zkušenosti společnosti 

TOLFIN, s.r.o., zejména co se týká požadavků externích subjektů (např. finančních institucí) 

na důležitost, charakter a formát prezentovaných podkladů. 

 

4.2 Softwarová podpora 

Důležitým rozhodnutím pro zpracování podnikatelského záměru byla otázka použití 

softwarové podpory ke zpracování finanční projekce. V současné době existuje několik 

softwarových aplikací, které umožňují sestavení finanční projekce. Otázkou je,  

co pro konkrétní případ nejlépe vyhovuje a současně co upřednostňují zpracovatelé.  
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4.2.1 Sestavení finančního modelu 

Základním podkladem, o nějž se podnikatelský záměr společnosti Kolejové pohony, a.s. 

opírá, je vytvořený finanční model. Základem podnikatelského záměru je úvěr ve výši  

10 milionů Kč, který společnost potřebuje ke krytí potřeb pracovního kapitálu. 

K vygenerování finančního modelu byl využit softwarový program EMA.PM.FM. 

Předmět modelování finančního modelu tvoří jednak stavové veličiny a dále finanční 

toky, které vyplývají z toho, jak byly peněžně oceněny modelované hmotně-energetické 

procesy, toky a vazby celkem za modelovanou organizační jednotku, v tomto případě 

společnost Kolejové pohony, a.s. [4].  

Jako vstupy finančního modelu byla využita konkrétní data společnosti Kolejové pohony, 

a.s. z výchozího roku, za který byl, vzhledem k počátku podnikatelského záměru, stanoven 

rok 2013. Konkrétně se jednalo o data z finanční bilance (rozvahy), výkazu zisku a ztráty  ̶  

výnosy, náklady, hospodářský výsledek ̶ data pro výpočet pracovního kapitálu, úvěry, 

úrokové sazby, inflace, sazby daní a odpisů, data pro rozdělení zisku atd. 

Při tvorbě finančního modelu se tak vycházelo ze vztahů definujících v prostředí tržní 

ekonomiky stavové, ale také tokové veličiny obsažené v základních finančních  

a ekonomických bilancích, výkazech, podílových a poměrových ukazatelích. Softwarový 

program (finanční model EMA.PM.FM) tedy zpracovával data, která vymezují strukturu  

i obsah finanční bilance (rozvahy), výkazu zisku a ztráty, výkazu peněžních toků (cash flow), 

výkazu pracovního kapitálu, výkazu změn vlastního jmění a rovněž statických  

i dynamických ekonomických a finančních ukazatelů rentability, nákladovosti, výnosnosti, 

likvidity atd., jejichž hodnoty byly vypočítány na základě dat obsažených  

ve zmíněných bilancích a výkazech, a to dle definovaných vztahů [4].  

V následující tabulce 1 je uveden sled kroků, pro možnost zpracování finančního modelu, 

včetně definování vstupů a výstupů. Tato fáze je nejdůležitější proto, aby finanční model plně 

vyjadřoval reálnost v predikovaném období. Uvedený sled kroků je pro zpracování finančního 

modelu dostačující, není v něm uvažováno s inflací, aby nedocházelo ke zkreslení údajů 

v delším časovém horizontu. 
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Tab. 1 Popis jednotlivých kroků tvorby finančního modelu spolu se vstupy a výstupy 

příslušných kroků [4]  

Krok Text Vstupy Výstupy 

1. Výpočet pracovního 

kapitálu (PK) 

 Data z rozvahy 

výchozího roku 

 Data pro výpočet PK 

 Tržby, náklady 

 Přírůstky (úbytky) 

položek PK 

2. Výpočet odpisů 

 

 Data z rozvahy 

výchozího roku 

 Nové investice 

 Odpisové sazby 

 Odpisy 

3. Výpočet projektovaného 

cash flow (CF) 

 Tržby, náklady 

 Změny PK 

 CF 

4. Výpočet stavu starých 

úvěrů 

 Data z rozvahy 

výchozího roku 

 Data o splátkách 

 Stav starých úvěrů 

5. Výpočet stavu nových 

úvěrů 

 Nové úvěry 

 Data o splátkách 

 Stav nových úvěrů 

6. Výpočet úroků  Stav starých a nových 

úvěrů 

 Úroky 

 Úrokové sazby 

7. Výpočet zisku a ztrát  Tržby 

 Náklady 

 Hrubý zisk 

 Úroky 

 Sazby daní 

 Data k rozdělení zisku 

 Zisk a ztráta 

8. Výpočet bilance tvorby a 

užití finančních zdrojů 

 Cash flow 

 Zisk, ztráta 

 Splátky úvěrů 

 Úroky 

 Bilance tvorby a užití 

finančních zdrojů 

9. Výpočet stavu aktiv a 

pasiv budoucích let 

 Data z rozvah 

budoucích let 

 Hodnoty finančních 

ukazatelů 

10. Výpočet finančních 

ukazatelů 

 Data z rozvah 

budoucích roků 

 Hodnoty finančních 

ukazatelů 
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Shrnutí 

Fáze definování a zpracování podkladů tvoří základ pro vlastní zpracování. Právě tato 

fáze je důležitá, aby podnikatelský záměr byl pro externí subjekt zpravován na základě 

obecně platných zásad, které jsou uvedeny v kapitole 2.3.2.  

Lze totiž očekávat, že oslovený externí subjekt nikdy nepřijme zpracovaný záměr  

bez připomínek a bude trvat na dodržení jím předepsaného formátu. S největší 

pravděpodobností bude vyžadovat další podrobnější informace, např. z provedené SWOT 

analýzy a je v zájmu předkladatele tyto dotazy předpokládat a ve zpracovaném 

podnikatelském záměru se již na ně pokusit reagovat. Rovněž tak je vhodné připravit  

se na dotazy typu „co se stane, když …“  

Tyto reakce a odpovědi lze uskutečnit na základě dobře zpracované SWOT analýzy  

a ve vlastním zpracování podrobným komentováním jednotlivých položek.  

Je nutné brát v úvahu, že externí subjekt vystupuje v roli finančního investora, kterému 

jde nejen o investování, ale rovněž o návratnost investovaných finančních prostředků.  

Proto ho zajímá pravdivost a reálnost podnikatelského záměru při respektování možných rizik 

spojených s tímto podnikáním a současně s jejich minimalizací.  

Převážná část dotazů směřuje právě do oblastí produkce, tržních příležitostí, zákazníků  

a konkurence. Právě proto je třeba tomuto věnovat maximální pozornost. 

Z výše uvedených důvodů společnost Kolejové pohony, a.s. zpracovala SWOT analýzu,  

na které dokumentovala své silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, kam se chce v určitém 

období posunout. Komentář k této analýze pak následně vysvětluje detailnějším způsobem 

jednotlivé položky. 
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5 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR SPOLEČNOSTI KOLEJOVÉ 

POHONY, A.S.  

 

5.1 Účel zpracování  

 Předkládaný podnikatelský záměr společnosti Kolejové pohony a.s. je současně žádostí  

o poskytnutí úvěru jako dodatečného zdroje financování pracovního kapitálu. 

 

Výše úvěru ……………………………………… 10 000 000,- Kč 

Způsob zajištění ………………………………… záruka ČMZRB, pohledávkami 

 

 

5.2 Představení společnosti 

Datum zápisu:  25. dubna 2013 

Spisová značka:  B 10454 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Obchodní firma:  Kolejové pohony, a.s. 

Sídlo:    Mostárenská 2917/40, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

Identifikační číslo:  01627465 

Právní forma:  Akciová společnost 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Jediný akcionář:  IVETA NOVÁKOVÁ, datum narození 10. července 1971 

    Nad Šárkou 1359/85, Dejvice, 160 00 Praha 6 

 

Akcie: 18 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 100 000,- 

 10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 20 000,- Kč 

Základní kapitál: 2 000 000,- 

Splaceno: 100 % 
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Společnost vznikla v dubnu roku 2013 s jasně profilovaným výrobním programem 

v oblastech konstrukce, vývoje a výroby automatizovaných manipulačních prostředků  

a hnacích kolejových vozidel. Motivací k založení společnosti a volbě předmětu jejího 

podnikání byly marketingové průzkumy prokazující volný absorpční potenciál trhu. Vlastní 

trh je tvořen velkými průmyslovými podniky využívajícími železniční dopravu pro expedici 

svých produktů a dovoz surovin pro výrobní proces. Dalším a ne méně důležitým segmentem 

trhu jsou železniční překladiště surovin na styku evropského železničního rozchodu  

a širokorozchodných tratí zemí bývalého SSSR. Mezi speciální tržní příležitosti pak patří 

logistické multimodální terminály, kde se vzájemně setkávají a na železniční dopravu 

navazují různé druhy dopravních systémů [19], [22].  

Výše popsané segmenty trhu intenzivně hledají prostředky ke snižování nákladů, osobní 

nevyjímaje. Konkurence automobilové dopravy, která již dříve optimalizovala své náklady  

až na úkor drastických opatření a podnikání na hraně zákona, si vyžádala ekvivalentní 

opatření u konkurenčních dopravních systémů, a to včetně železničních. U provozovatelů 

železničních vleček vyvstal požadavek na automatizované a vysoce sofistikované systémy, 

které by dokázaly významným způsobem eliminovat jak počet obslužného personálu,  

tak i množství hnacích kolejových vozidel [22]. 

Výroba jednotlivých technologických celků v rámci automatizovaných manipulačních 

prostředků je zajišťována subdodavatelsky, montáž je prováděna v místě instalace, kde rovněž 

probíhá oživování celého systému. U hnacích kolejových vozidel je výroba obdobná, samotná 

finalizace celého výrobku je zajišťována u certifikovaných dodavatelů v rámci výroby 

drážních vozidel. Společnost rovněž zajišťuje schvalovací proces nových drážních vozidel 

[22]. 

Společnost Kolejové pohony, a.s. se kromě dodávek nových investičních celků zabývá 

rovněž pozáručním servisem svých technologií a prodejem náhradních dílů. Pozáruční servis 

bývá buď smluvně ujednán již ve smlouvě o dílo na dodávku nové technologie, nebo je 

nabízen po ukončení záruční lhůty. Jelikož se jedná o dosti sofistikované technologie  

a průmyslové podniky omezily provozy vlastní údržby, je nabídka většinou kladně přijatá 

[22]. 
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Na obrázku 2 je uvedeno schéma organizační struktury společnosti Kolejové pohony, a.s. 

 

 

Obr. 2 Organizační struktura společnosti Kolejové pohony, a.s. [22] 

 

 

 Produkce  ̶  co konkrétně je společnost schopna nabídnout a pro jaký segment trhu je 

produkt určen. Nabízené produkty jsou [22]: 

 Lanová posunovací zařízení (viz Obr. 3): 

o PZ 15  ̶  lanové zařízení, jehož posunovací vozík, tzv. kočka, jezdí po dráze vedle 

kolejiště a upíná se k bočnímu háku vagonu, 

o LTV-PV  ̶  lanové posunovací zařízení, jehož vozík pojíždí pod vagony  

po vlastní kolejové dráze uvnitř kolejiště a vagon zachytává za jeho dvojkolí, 

o LTV-NV  ̶  lanové posunovací zařízení, jehož vozík se pohybuje po hlavní koleji  

a tlačí/táhne vagon, či soupravu vagonů za pomocí nárazníků a šroubového 

spřáhla. 
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  PZ15        LTV-PV             LTV-NV 

Obr. 3 Lanová posunovací zařízení [22] 

   

 

 Dynamický manipulátor (HW1E)  ̶  určen primárně pro vagonové výklopníky 

k zachycení, zastavení, ustavení a vystrčení vagonu (viz Obr. 4). 

 

   

 

Obr. 4 Dynamický manipulátor [22]  

 

 

 Hnací kolejová vozidla a posouvací lokomotivy  ̶  řešeny jako nová nadstavba  

na stávajících podvozcích osvědčených lokomotiv. Podvozek projde repasí a přidanou 

hodnotou je nový pohon, zpravidla elektrický, akumulátorové jednotky, brzdící 

jednotky, vzduchové systémy, řídící systémy a ovládací pulty, kapotáž, kabina aj. Tato 

vozidla společnost v současné době vyrábí na základě 2, 3 nebo 4 osového podvozku 

(viz Obr. 5 a 6). 
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Obr. 5 Hnací kolejové vozidlo KT37D [22] 

 

 

 

 

Obr. 6 Posunovací lokomotiva 710.201-5 [22] 
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5.3 SWOT analýza společnosti Kolejové pohony, a.s. 

Příklady silných a slabých stránek, dále příležitostí a hrozeb společnosti Kolejové 

pohony, a.s. uvádí následující tabulka 2. 

Tab. 2 SWOT analýza společnosti Kolejové pohony, a.s. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Produkce 

 Kreativita 

 Technická invence  

 Inovace 

 Variabilita dodávek 

 Servisní činnost 

o Prosazení produkce u zákazníků 

o Reklama a prezentace 

 

 

Příležitosti 

 

Hrozby 

 Spolupráce s projektovými organizacemi 

 Vztahy s dodavateli 

 Trh – zaměření na trhy zemí bývalého 

SSSR a Polska 

 

o Nízká finanční síla společnosti  ̶ 

podkapitalizace 

 

 

Komentář ke SWOT analýze 

Silné stránky společnosti 

Mezi hlavní silné stránky a konkurenční výhody společnosti Kolejové pohony, a.s. patří 

zejména: 

 Kreativita  ̶  společnost přistupuje ke každému obchodnímu případu individuálně a hledá 

vždy to nejvhodnější technické řešení, které vychází z certifikovaných technologií, ale 

přizpůsobuje se požadavkům zákazníka. 
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 Technická invence  ̶  vzhledem ke zkušenosti projektového týmu a to nejen v oblasti 

strojní technologie, ale i v oblastech regulace a automatizace je možno aplikovat 

netradiční technická řešení, která využívají nejnovějších poznatků v dané oblasti 

techniky. Finální řešení umožňují napojení logistických technologií do nadřazených 

systémů řízení výrobních linek a tím snižují personální náklady. 

 Inovace  ̶  díky úzké spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou 

Ostrava lze do technické praxe aplikovat výsledky výzkumu a vývoje jak v oblastech 

dopravních a manipulačních technologií, tak i v technologiích průmyslové automatizace  

a regulace elektrických pohonů. Výsledkem jsou pak inovativní technická řešení, která 

jsou díky sofistikovaným výpočtům bezpečná a přinášejí provozní úspory.  

 Variabilita dodávek  ̶  široká prvková základna umožňuje i značnou variabilitu 

výsledných technických řešení. Z tohoto důvodu je obchodně technická nabídka pro 

zákazníka vždy variantní a umožňuje jeho vlastní rozhodnutí s ohledem na investiční 

náročnost a technické parametry. Oproti konkurenci přináší jednoznačnou výhodu, 

přestože je náročnější na organizaci a řízení výrobního procesu. 

 Ucelenost produktů  ̶  společnost nenabízí pouze samotný výrobek, ale logistické nové 

řešení celého systému posunu vozů v rámci železniční vlečky v areálu zákazníka 

s vazbou na předcházející i následné technologické a logistické uzly.  

 Postup realizace obchodního případu (viz Obr. 7)  ̶  postup a rychlost realizace, propojení 

obchodní a technické činnosti. Sled jednotlivých kroků realizace obchodního případu 

sestává z následujícího sledu kroků [22]: 

 

 

  

 

  

 

Obr. 7 Schéma kroků realizace obchodního případu společnosti Kolejové pohony, a.s. [22] 

 

Projektová 

příprava 

Nákup 

subdodávek 

Kompletace Montáž 

Oživení a uvedení 

do provozu 

Verifikace díla 

technickým 

dozorem 

Předání 

zákazníkovi 
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Projektová příprava  ̶  spočívá v rozpracování akceptovaného a oceněného technického řešení 

do formy realizační dokumentace. V případě inovačního procesu, nebo nestandardního 

technického řešení dochází i k dopracování výrobně výkresové dokumentace, která je 

podkladem pro subdodávky. Součástí projektové přípravy je i nezbytná automatizace, která 

přináší vyšší přidanou hodnotu oproti konkurenci. 

Nákup subdodávek ̶ na základě realizačního projektu jsou nakupovány jednotlivé 

komponenty a je zadávaná výroba ocelových konstrukcí. Společnost má zavedené portfolio 

svých dodavatelů, kteří jsou vybíráni na základě systému ISO 2001/2009. Na výrobu 

ocelových konstrukcí společnost nezaměstnává vlastní výrobní dělníky, ale z důvodu úspory 

nákladů řeší výrobu u subdodavatelů. Systém vyžaduje kontrolu jakosti a ceny subdodávek. 

Kompletace ̶ po dokončení výroby ocelových konstrukcí jsou tyto kompletovány 

s nakupovanými strojními díly a osazeny čidly pro automatizaci. Během tohoto procesu 

probíhá i verifikace jednotlivých subdodávek s ohledem na jakost a funkčnost. Odzkoušení 

funkčnosti na dílně předchází pozdějším problémům při realizaci stavby, popřípadě  

i zbytečným reklamacím. 

Montáž ̶ celky, které byly již zkompletovány, jsou odváženy na staveniště  

u investora, kde následuje jejich montáž na již dříve dokončenou a převzatou stavební 

připravenost, kterou většinou zajišťuje investor prostřednictvím externí firmy  

a na základě projektové přípravy. Vlastní stavební připravenost je rovněž pod dozorem 

pracovníků engineeringu, neboť její provedení do značné míry ovlivňuje budoucí fungování 

celého manipulačního systému. 

Oživení a uvedení do provozu  ̶  po dokončení montáže strojní části, dílů silnoproudé 

elektroniky a části měření a regulace následuje oživení systému a postupné najíždění 

jednotlivých úrovní automatizace. Během tohoto procesu jsou na stavbě přítomni zodpovědní 

techničtí pracovníci, kteří provádí zaškolení budoucí obsluhy a údržby. Právě eliminace 

selhání lidského faktoru je důležitá pro minimalizaci budoucích poruch a z toho plynoucích 

reklamací. 

Verifikace díla technickým dozorem  ̶  v závislosti na rozdílných legislativních požadavcích 

národních certifikačních a dozorových orgánů probíhá technická přejímka. Jejím výsledkem 

je konstatování, že dodávka odpovídá předepsané jakosti, je bezpečná a schopna provozu. 



34 

 

Výstup inspekčních orgánů a stanovisko státního technického dozoru je nezbytným 

předpokladem pro převzetí díla investorem a vystavení faktury. 

Předání zákazníkovi – po úspěšném dokončení díla a zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby nastává akt předání a převzetí, jehož výsledkem je oboustranně podepsaný 

předávací protokol. Tento protokol opravňuje dodavatele k fakturaci. 

Lze předpokládat, že spokojený zákazník je nejlepší vizitkou společnosti (firmy), a proto 

se také vše podřizuje tomu, aby se zákazník rád vracel. Z toho vyplývá jasná orientace  

na efektivní komunikaci mezi společností a zákazníkem. Významným prvkem spolupráce je 

návrh optimalizace provozu a tvorba vlastní koncepce navázané na již existující nadřazený 

řídicí systém, popřípadě jeho doplnění a modernizace.  

Při získávání zakázek společnost postupuje čtyřmi způsoby, které se mnohdy navzájem 

doplňují: 

a) Extenzivní způsob  

V tomto případě zodpovědný pracovník marketingu sleduje tendry vyhlašované 

průmyslovými podniky a hledá v nich příležitosti, které mnohdy nejsou zcela zjevné,  

ale jsou ukryty v rámci dílčích dodávek pod velkými investičními celky. Pro tuto činnost 

polská pobočka pomoci počítačového software hlídá klíčová slova ve vyhlášených 

výběrových řízeních. Popsaný způsob vyžaduje velkou zkušenost zodpovědného 

pracovníka a cit pro obchodní případ. 

b) Interaktivní spolupráce 

Princip spočívá v cílených a předem domluvených výjezdech obchodně-technických 

pracovníků k uživatelům a provozovatelům kolejové dopravy.  Provozovatel se na úvod 

jednání tváří, že jeho technologie jsou optimální a není již co zlepšovat. Úkolem týmu je 

přesvědčit zodpovědné pracovníky provozovatele k tomu, aby si nechali jednotlivá 

manipulační místa posoudit a vytvořit nezávaznou obchodně technickou nabídku, která 

přinese odpověď na tři základní otázky: 

 Co lze zlepšit? 

 Kolik to bude stát? 

 Kdy se nám investice vrátí? 
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Zkušenosti ukazují, že se jedná o nejnáročnější, ale zároveň o nejúspěšnější způsob 

získávání zakázek. Budoucí zákazník je „vtažen“ do procesu tvorby technického řešení, což je 

vždy kladně hodnoceno, neboť vzniká optimální a „chtěná“ varianta. Za takové řešení,  

na kterém se sami podíleli, jsou pracovníci budoucího investora ochotni „bojovat“ u svých 

nadřízených za schválení naplánovaných investic.  

 

Tržní příležitosti – segmenty trhu 

Cílovými zákazníky jsou střední a velké průmyslové podniky, které řeší dopravu surovin  

a produktů po železnici a na jejichž železničních vlečkách se realizuje nakládka či vykládka 

těchto produktů. Z velké většiny dosud probíhá na těchto uzlech nakládky  

a vykládky neekonomický posun vagonů posunovacími lokomotivami. Investice  

do zautomatizovaného systému posunu přináší uživateli úspory jak ve spotřebě energií (nafta 

pro dieselové lokomotivy), tak úsporu pracovních sil (kvalifikovaní strojvedoucí)  

a v neposlední řadě moderní řešení zvyšuje bezpečnost a komfort práce. Zanedbatelným není 

také přínos pro životní prostředí, kdy elektrické zařízení nezatěžuje provoz emisemi zplodin  

a hlukem dieselových motorů.  

Prioritními trhy jsou v současné době Česká republika, Slovenská republika a Polsko. 

Perspektivním trhem je také Ruská federace, na jejímž území je již rozjednána celá řada 

obchodních příležitostí pro společnosti jako je LUKOIL nebo EUROCHEM. Významný tržní 

potenciál se jeví i u zemí bývalého SSSR. Zejména se jedná o Kazachstán, Litvu, Lotyšsko a 

Ukrajinu.  

 

Příležitosti 

Významným prvkem v činnosti společnosti je spolupráce s projektovými organizacemi  

a technickými univerzitami. 

Projektová pracoviště nejen zpracovávají dokumentaci staveb, ale doporučují investorovi 

konkrétní řešení jeho problému včetně nasazení technologie. Právě těmto organizacím je 

prezentován výrobní program společnosti, aby v případě požadavku zákazníka  

na modernizaci, či rozšíření provozu byly schopny navrhnout vhodné řešení zahrnující  

i nabízené manipulační systémy včetně průmyslové automatizace. Z praxe vyplývá,  
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že doporučení výše uvedených projektových organizací jsou pro investora do vysoké míry 

směrodatná. 

Výhodou společnosti jsou vztahy s dodavateli, společnost klade vysoké nároky  

na subdodavatele. Zejména v oblasti kvality, schopnosti rychle reagovat a to vše  

za přijatelnou cenu. Současně však nabízí dlouhodobou spolupráci s dodržením sjednaných 

platebních podmínek. 

 

Slabé stránky a rizika ohrožující společnost 

Co se týče slabých stránek společnosti, lze vycházet z faktu, že uživatelem produkce 

společnosti jsou firmy charakteru velkých podniků, u kterých dochází k rozsáhlé manipulaci, 

a to jak na straně vstupů, tak i na straně výstupů v rámci železniční přepravy a současně 

provozují vlastní vlečku. Je tedy obtížné představit produkci společnosti v úrovni, která má 

kompetenci rozhodnout či doporučit, zda zařízení je pro podnik vhodné a současně se toto 

shoduje s investiční strategií.  

Je tedy nutné zaměřit se na lepší propagaci produkce společnosti s využitím referencí 

z již realizovaných akcí. 

 

5.4 Finanční model – projekce 

Na základě sestaveného finančního modelu získalo vedení firmy potřebné podklady  

pro posouzení finanční a ekonomické proveditelnosti, prospěšnosti a také rizika spojených 

s daným podnikatelským záměrem, a to v každém jednotlivém roku celkového časového 

úseku, pro který byl model vytvářen, i za celé období. 

Následující tabulky 3 ̶ 7 a obrázky 8 ̶ 13 představují základní výstupy sestaveného 

finančního modelu, který simuluje hospodářský vývoj společnosti pro časový horizont 10 let. 

Výstupy modelu uvedené v této kapitole jsou podrobně okomentovány v kapitole 5.5.   
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Tab. 3 Bilance aktiv v tis. Kč 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A.POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VL. JMĚNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.STÁLÁ AKTIVA (součet 1 a  5) 1 716 1 403 1 152 952 791 663 561 478 413 360 318 

1. Nehmotný inv. majetek 1 566 1 253 1 002 802 641 513 411 328 263 210 168 

2. Hmotný inv. majetek a z toho : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2.1 pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2.2 budovy a stavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2.3 stroje a zař.,dopr.prostř.,inventář 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2.4 jiný hmot. inv. maj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2.5 Oceňovací rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*)

*)

3. Nedokonč.hmot.a nehmot. investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Poskyt. zálohy na HIM a NIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Finanční investice a z toho : 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

    5.1 Podíly v ovládaných osobách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    5.2 Cenné papíry 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA (součet 6 a  9) 17 743 45 882 51 541 58 853 67 499 76 974 87 520 99 257 112 320 126 857 143 033 

6. Zásoby a z toho : 5 197 10 635 10 973 12 089 13 547 15 109 16 860 18 823 21 021 23 485 26 247 

    6.1 materiál a nakoupené zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    6.2 nedokončená výroba 5 197 10 635 10 973 12 089 13 547 15 109 16 860 18 823 21 021 23 485 26 247 

    6.3 výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé pohledávky a z toho : ***) a z toho: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    7.1 z obchodního styku do lhůty splatnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    7.2 z obchod.styku po lhůte splatnosti **) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Krátkodobé pohledávky a z toho : ***) a z toho: 12 392 25 743 29 051 31 513 35 229 39 393 44 057 49 282 54 822 61 374 68 454 

     8.1  z obchodního styku do lhůty splatnosti 12 392 25 743 29 051 31 513 35 229 39 393 44 057 49 282 54 822 61 374 68 454 

     8.4 Zálohy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Finanční majetek 154 9 504 11 517 15 251 18 723 22 472 26 603 31 153 36 477 41 998 48 333 

D. OST. AKTIVA - PŘECHOD. ÚČTY AKTIV A Z TOHO : 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    D.1 náklady příštích období 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    D.2 přijmy příštích období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 19 467 47 284 52 693 59 805 68 290 77 638 88 081 99 736 112 733 127 217 143 352 

z toho zastavený majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Tab. 4 Bilance pasiv v tis. Kč  

PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E.  VLASTNÍ JMĚNÍ (10 a  14) 2 504 6 369 10 701 14 659 18 848 23 532 28 752 34 555 40 995 48 134 56 037 

10. Základní jmění 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

11. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Fondy ze zisku a z toho: 0 193 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

    z toho zákonný rezervní fond 0 193 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

13. Nerozdělený zisk minulých let 0 311 3 969 8 301 12 259 16 448 21 132 26 352 32 155 38 595 45 734 

14. Hospodářský výsledek účetního období 504 3 865 4 332 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903 

F.  CIZÍ ZDROJE (součet 15 a  18) 16 963 40 915 41 992 45 146 49 442 54 106 59 329 65 181 71 737 79 083 87 315 

15. Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Dlouhodobé závazky a z toho : 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    16.1 Ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    16.2 Poskytnuté pujčky 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Krátkodobé závazky a z toho : 14 863 30 915 31 992 35 146 39 442 44 106 49 329 55 181 61 737 69 083 77 315 

    17.1 z obchod. styku do lhůty splat. 13 822 29 655 30 615 33 850 38 084 42 624 47 715 53 422 59 820 66 995 75 039 

    17.2 Ostatní závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Bankovní uvěry a výpomoci 600 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

    18.1 bankovní uvěry dlouhodobé 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

    18.2 běžné bankovní uvěry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    18.3 finanční výpomoci 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G.  OST. PASIVA - PŘECHOD. ÚČTY PASIV A Z TOHO : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    G.1 Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    G.2 Výnosy příštích obdobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM (E+F+G) 19 467 47 284 52 693 59 805 68 290 77 638 88 081 99 736 112 733 127 217 143 352  
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Tab. 5 Výkaz toku peněžní hotovosti v tis. Kč 

            Položka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  P.  Stav pěněž. prostředků na začátku účetního období 154 9 504 11 517 15 251 18 723 22 472 26 603 31 153 36 477 41 998 

  1. Hospodářský výsledek za účetní období 3 865 4 332 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903 

  2. Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 313 251 200 160 128 103 82 66 53 42 

  3. Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4. Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  5. Změna stavu zásob -5 438 -338 -1 116 -1 458 -1 563 -1 751 -1 962 -2 199 -2 464 -2 762 

  6. Změna stavu pohledávek -13 351 -3 308 -2 461 -3 717 -4 164 -4 664 -5 225 -5 539 -6 552 -7 080 

  7. Změna stavu krátk. závazků (bez KÚ a fin.výpomoci) 16 052 1 077 3 154 4 296 4 664 5 224 5 852 6 556 7 346 8 232 

  8. Zvýšení krátkodobých úvěrů a fin. výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  9. Změna stavu krátkodobého fin.majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  10. Snížení krátkodobých úvěrů a fin. výpomoci -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 11. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti 850 2 013 3 735 3 471 3 749 4 131 4 550 5 324 5 521 6 335 

 12. Nabytí hmot. a nehmot. investičního majetku 0 -0 -0 -0 0 0 -0 0 -0 0 

 13. Nabytí finančních investic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 14. Výnosy z prodeje hmot. a nehmot. invest. majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 15. Výnosy z prodeje finančních investic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B. Čistý peněžní tok investiční činnosti 0 -0 -0 -0 0 0 -0 0 -0 0 

 16. Změna stavu dlouhod.závaz.(bez střed.a dlouh.úvěrů) -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 17. Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 18. Snížení středně a dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 19. Změna stavu vlastního jmění z vybraných operací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  D. Čistý peněžní tok 9 350 2 013 3 735 3 471 3 749 4 131 4 550 5 324 5 521 6 335 

  E. Hotovost na konci roku 9 504 11 517 15 251 18 723 22 472 26 603 31 153 36 477 41 998 48 333  
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Tab. 6 Tvorba a rozdělení zisku (Výsledovka) – podvojné účetnictví v tis. Kč 

      Položka    r.  2013    r.  2014    r.  2015    r.  2016    r.  2017    r.  2018    r.  2019    r.  2020    r.  2021    r.  2022    r.  2023

 1. Tržby za prodej zboží (+) 1 448 560 1 702 944 623 539 371 181 507 269 440 

 2. Náklady vynaložené na prodej zboží (-) 1 412 541 1 652 918 514 457 339 188 418 232 322 

 3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+) 23 040 47 468 53 040 56 967 63 058 69 816 77 313 85 630 94 317 104 549 115 460 

 4.Změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby (+,-) 0 5 438 338 1 116 1 458 1 563 1 751 1 962 2 199 2 464 2 762 

 5. Aktivace (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6. Spotřeba materiálu, energie, služeb (-) 20 083 42 553 41 310 45 136 50 238 55 654 61 668 68 343 75 755 83 982 93 117 

    z toho   6.1  materiál 9 344 18 735 19 278 20 660 22 799 25 171 27 802 30 721 33 958 37 549 41 532 

                 6.2  energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 6.3  nájemné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 6.4  opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 7. Osobní náklady (-) 2 219 2 241 2 263 2 286 2 309 2 332 2 355 2 378 2 402 2 426 2 450 

     z toho  7.1  mzdové náklady 1 652 1 672 1 689 1 706 1 723 1 740 1 757 1 775 1 792 1 810 1 828 

                 7.2  sociální zabezpečení 567 569 574 580 586 592 597 603 609 616 622 

 8. Daně a poplatky (-) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 /1  z toho: 8.1

                  8.2

 9.Daň.odpisy hm. a nehm.inv.maj.(-) 68 313 251 200 160 128 103 82 66 53 42 

10. Jiné provozní výnosy (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Jiné provozní náklady (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Ostatní prov. výnosy a zúčtování (+) 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Ostatní prov. náklady a zúčtování (-) 15 2 707 3 856 5 201 6 345 7 164 8 128 9 218 10 031 11 376 12 574 

  I.  Provozní výnosy celkem (součet účt. tř. 6) (souč.ú.tř. 60)24 488 53 527 55 080 59 027 65 139 71 917 79 435 87 774 97 023 107 282 118 662 

 II. Provozní náklady celkem (součet uč. tř. 5) (souč.ú.tř. 5) 23 802 48 356 49 332 53 741 59 567 65 735 72 591 80 209 88 671 98 069 108 505 

  a) Provozní hospodářský výsledek (I. mínus II.) 686 5 172 5 748 5 286 5 573 6 182 6 844 7 564 8 351 9 213 10 157 

14. Finanční výnosy (+) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Finanční náklady (-) 142 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

      z toho  15.1  placené úroky 4 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

16. Zúčtování příslušných položek do výnosů (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Zúčtování příslušných položek do výnosů (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b) Hospodářský výsledek z fin. operací (ř.14 a  17) -62 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

18.Základ daně z příjmů (a+b) 624 4 772 5 348 4 886 5 173 5 782 6 444 7 164 7 951 8 813 9 757 

19. Položky upravující základ daně z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Základ daně z příjmu (ř.18 mínus ř.19) 624 4 772 5 348 4 886 5 173 5 782 6 444 7 164 7 951 8 813 9 757 

21.Vypočtená daň z příjmů 120 907 1 016 928 983 1 099 1 224 1 361 1 511 1 674 1 854 

22.Slevy na dani z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Daň z příj.z běž.činn.splatná(-) 120 907 1 016 928 983 1 099 1 224 1 361 1 511 1 674 1 854 

A.Hospod.výsl. za bě nou činn. (18-23) 504 3 865 4 332 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903 

24.Mimořádné výnosy (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25.Mimořádné náklady (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.Daň z příj. z mimoř.činn.splat.(-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B. Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.Hospod.výsl. za účet.období (A+B) 504 3 865 4 332 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903 
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Tab. 7 Účet zisku a ztrát v tis. Kč 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Výnosy 24 568 53 527 55 080 59 027 65 139 71 917 79 435 87 774 97 023 107 282 118 662

Náklady (bez odpisů) 23 872 48 042 49 081 53 541 59 406 65 607 72 489 80 127 88 606 98 017 108 463

HRUBÝ ZISK (EBITDA) 696 5 485 5 999 5 486 5 733 6 311 6 947 7 647 8 417 9 265 10 199

Odpisy 68 313 251 200 160 128 103 82 66 53 42

ZISK BEZ ODPISŮ 628 5 172 5 748 5 286 5 573 6 182 6 844 7 564 8 351 9 213 10 157

Úroky z dlouhod. úvěrů 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Úroky z vyd. cenných papírů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úroky z krátkodob. uvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Přijaté úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úroky celkem 4 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

ZISK (HV) PŘED ZDANENÍM 624 4 772 5 348 4 886 5 173 5 782 6 444 7 164 7 951 8 813 9 757

Daňově nezohledněné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úlevy na daních 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základ daně 624 4 772 5 348 4 886 5 173 5 782 6 444 7 164 7 951 8 813 9 757

Daň z přijmu 120 907 1 016 928 983 1 099 1 224 1 361 1 511 1 674 1 854

119

ZISK (HV) PO ZDANĚNÍ 504 3 865 4 332 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903

Zákonný rezervní fond 0 193 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEROZDĚLENÝ ZISK 504 3 672 4 125 3 958 4 190 4 684 5 220 5 803 6 441 7 138 7 903  
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Obr. 8 Úrovně zisku 

 

 

Obr. 9 Rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu 
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Obr. 10 Rentabilita tržeb 

 

 

 

Obr. 11 Ukazatelé aktivity 
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Obr. 12 Ukazatelé celkové zadluženosti (debt ratio) a podílu vlastního kapitálu (equity ratio) 

 

 

 

Obr. 13 Ukazatelé likvidity 
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5.5 Komentář k výstupům z finančního modelu 

Společnost Kolejové pohony, a.s. při modelování poskytla zásadní informace zejména 

z hlediska toho, jakých objemů produkce chce v následujícím období dosáhnout. Finanční 

model byl zpracováván na desetileté období s tím, že vzhledem ke způsobu modelování byly 

některé nákladové či výnosové položky sečteny pod jednu hlavní položku. První rok 

modelování tedy rok 2014 byl zpracován na bázi obchodního plánu společnosti a rok 2015 byl 

zpracován jako podrobná predikce, která vycházela ze znalostí shromážděných ke konci 

předcházejícího roku. Informace, které měla společnost k dispozici, byly informace  

od předpokládaných odběratelů, kdy jejich investiční strategie v sobě zahrnovala pořízení 

vyráběných zařízení. Od roku 2016 je proveden odhad zejména v oblasti objemu výroby  

a realizované produkce na základě marketingového zjišťování resp. analýzy trhu. 

Jak vyplývá z uvedených tabulek, za hlavní výstupy finančního modelu lze považovat 

výkaz zisku a ztráty, finanční bilanci (rozvahu), peněžní toky (cash flows).  

Z výsledků provedené finanční analýzy je patrné, že situace společnosti Kolejové 

pohony, a.s. bude ve všech klíčových oblastech velmi příznivá. 

     Pokud jde o rentabilitu, hodnoty ROA (rentabilita celkových aktiv pracující s EBIT)  

budou v prvním roce časového horizontu významně růst, což představuje pozitivní trend. 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu pracující s EAT) bude od roku 2015 i přes nárůst zisku 

klesat. To bude zapříčiněno výrazným zvýšením vlastního kapitálu, konkrétně nárůstem 

nerozděleného zisku minulých let. Rentabilita tržeb bude růst téměř během celého uvedeného 

období, tj. bude zde patrný pozitivní trend, protože jako pozitivní se bere pouze růst tohoto 

ukazatele. V čitateli příslušného výpočtového vzorce se uvádí zisk před zdaněním (EBIT), 

který neovlivňuje sazba daně, a umožňuje tak objektivnější posouzení skutečné výkonnosti 

firmy v čase. 

Pozitivním trendem v horizontální analýze rozvahy bude nárůst bilanční sumy a vlastního 

kapitálu. Navýšení cizích zdrojů v roce 2014 ovlivnil dlouhodobý bankovní úvěr. 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že v uvedené firmě během 

plánovaného desetiletého období výsledek hospodaření poroste. Tento nárůst způsobí 

především zvýšení celkových tržeb. 
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U ukazatelů obratu zásob materiálu a pohledávek nedojde k žádným razantním změnám, 

hodnoty se budou v uvedeném časovém horizontu držet na podobné úrovni. 

Z hlediska celkové zadluženosti firmy bude ve sledovaném horizontu docházet k jejímu 

snižování, což představuje pozitivní trend. Firma bude vlivem poskytnutého bankovního 

úvěru do roku 2020 používat k financování své činnosti především cizí kapitál.      

Také s likviditou nebude mít tato společnost žádný problém. Hodnoty běžné, pohotové  

i okamžité likvidity budou v uvedeném časovém horizontu dosahovat pozitivních hodnot  

i trendů, čili situace podniku z hlediska jeho platební schopnosti bude velmi příznivá. 

Na základě zpracovaného finančního modelu je možné konstatovat, že společnost je 

zdravá a z hlediska vývoje trhu, na kterém se společnost pohybuje, se jeví jako perspektivní. 

Tuto skutečnost potvrzuje i rozsah zakázkové náplně v roce 2015, kdy dle postupného náběru 

jednotlivých zakázek je evidentní, že společnost se nebude významně odlišovat od uvedené 

projekce. 

Lze konstatovat, že podnikatelský záměr byl skutečně zpracováván i v hodnotovém 

vyjádření s ohledem na reálné možnosti společnosti a nebyly do této projekce 

zakomponovány vlivy, které by uměle vylepšovaly nebo nadhodnocovaly prezentované 

výstupy. Byla takto dodržena hlavní zásada zpracování podnikatelského záměru, tzn. reálnost 

a vzájemná provázanost. 

Ze strany investora byly samozřejmě očekávány další doplňující dotazy, které byly 

postupně zodpovězeny a takto předložený podnikatelský záměr byl investorem hodnocen jako 

logický, reálný a schopný k realizaci. 
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6 ZÁVĚR 

 

V úvodu a teoretické části diplomové byly vysvětleny účel a důležitost zpracování 

podnikatelského záměru v současném ekonomickém prostředí. Dobrá úroveň zpracování 

záměru umožní v mnoha případech firmě získat finanční zdroje a nezřídka také udržet  

se na trhu, či případně také získat konkurenční výhody. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 

důležitost podnikatelského záměru tkví také ve faktu, že představuje velice často zásadní 

předpoklad pro možnost čerpání finančních prostředků z různých programů určených 

k podpoře podnikání, které jsou v současné době vyhlašovány orgány české státní správy či 

EU. Je nesporné, že forma zpracování, softwarová podpora, metodika atd. se mohou 

v různých konkrétních případech zpracování podnikatelských záměrů lišit, avšak podstata, tj. 

definování a propojení se strategií podniku, predikcí budoucího vývoje, zhodnocení 

příležitostí, silných a slabých stránek apod., zůstává prakticky neměnná. 

V praktické části diplomové práce byl představen konkrétní reálný zpracovaný 

podnikatelský záměr vytvořený pro účely získání zdrojů potřebných k financování potřeb 

pracovního kapitálu společnosti Kolejové pohony, a.s. Tento záměr vznikl s podporou  

a v podmínkách firmy TOLFIN, s. r. o., která v tomto případě plnila roli zpracovatele  

a poradce, a to především na základě zkušeností a kontaktů jejich zaměstnanců z dřívějšího 

období, zejména pak z projektu týkajícího se tollingového financování, který se realizoval 

mezi firmami VÍTKOVICE, a.s. a OSINEK, a.s. K sestavení podnikatelského záměru byl 

využit softwarový program EMA.PM, konkrétně jeho část určená vytváření finančních 

modelů, přičemž autor diplomové práce měl možnost být členem řešitelského týmu 

zpracovatelů a mohl se tak se zmíněným programem seznámit a pracovat s ním. 

Dle aktuálních informací byl v práci prezentovaný podnikatelský záměr společností 

Kolejové pohony, a.s. úspěšně realizován a společnosti byly na jeho základě poskytnuty 

potřebné zdroje pro financování pracovního kapitálu. V praxi se tak potvrzuje nutnost vedení 

orientovat se ve znalostech této problematiky, tj. znát a umět používat nástroje umožňující 

definování vývoje podniku, sestavení finančního plánu či investiční strategie, a to včetně 

způsobu dosažení stanovené koncepce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

a.s.   akciová společnost 

CF   cash flow 

ČMZRB    Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČR   Česká republika 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EAT   výsledek hospodaření za účetní období 

EBIT   zisk před odečtením daní a úroků 

EBITDA  zisk před odečtením daní, odpisů a úroků 

EBT   zisk před zdaněním 

EU   Evropská unie 

HV   hospodářský výsledek 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP   malé a střední podniky 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

PK   pracovní kapitál 

ROA   rentabilita aktiv   

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb    

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SWOT analýza, která zkoumá: strengths – silné a weaknesses – slabé stránky,   

  opportunities – příležitosti a threats – hrozby 
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