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ÚVOD 

 

Vypracovat diplomovou práci pro firmu Jiří Odstrčil, zahradnictví Leština, jsem se 

rozhodla z toho důvodu, že tuto firmu vlastní a řídí moji rodiče, a protože zde odmalička 

vypomáhám. Z tohoto vychází i fakt, že tuto firmu velice dobře znám. Znám její silné i slabé 

stránky, její historii, vizi do budoucna, podnikatelskou strategii, vnitřní předpisy panující ve 

firmě, atd..  

 

Téma vypracovat podnikatelský plán jsem se rozhodla po oslovení majitelem firmy,  

panem Jiřím Odstrčilem, zda-li bych nevypracovala a nepřipravila podklady, které by ulehčily 

jeho další rozhodování, týkající se budoucích investic do stavby nových výrobních prostor. 

 

Stávající skleníky byly postaveny v roce 1959. Z tohoto faktu vyplývá potřeba jejich 

generální rekonstrukce. V nynějších typech skleníků je dosahována kvalita výpěstků za cenu 

vysoké ruční práce při nízké produktivitě práce a vysokých režijních nákladech.  

 

V zemích s vyspělým zahradnickým odvětvím např. Holandsko a Německo je 

standardem obnova základních staveb zahradnictví, tj. skleníků po cca 15 letech. Zhruba po 

této době se vložené finanční prostředky vrátí, stavba morálně i fyzicky zastará a vývoj 

přichází s novými typy konstrukcí, které lépe vyhovují požadavkům pěstitelů do budoucna.  

 

V současné době těmto požadavkům nejlépe vyhovují skleníky typu VENLO nebo 

fóliovníky typu ROVERO s dvojitou fólií. 

 

Cílem diplomové práce je pomoci nejprve při rozhodnutí, jaký typ stavby postavit a 

dále, jakou formu financování zvolit. Zda bude lepší financovat tuto výstavbu částečně 

z vlastních a cizích zdrojů (úvěru) a nebo pouze z cizích zdrojů nebo se nabízí další možnost 

financování a tím je dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Mým úkolem bude 

zhodnotit všechny tyto varianty a navrhnout optimální a nejlepší řešení.  
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Diplomová práce by měla dále posloužit i jako podklad k žádosti o dotaci ze 

strukturálních fondů Evropské unie - k financování projektu výstavby nových skleníků firmy 

Jiří Odstrčil, zahradnictví Leština.  
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1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

 

1.1 Základní údaje o podniku 

 

Firma, u které jsem vypracovávala svoji práci, Zahradnictví Jiří Odstrčil má 

dlouholetou tradici a profesionální zaměstnance. Název firmy zní Jiří Odstrčil. Firma má sídlo 

v bývalém okrese Šumperk, ve městě Úsov, na ulici Třebovská, č.p. 222.  

 

Předmětem činnosti je zemědělská činnost – zahradnictví.  

 

Jméno majitele firmy je Jiří Odstrčil. Adresa majitele je stejná, jako sídlo firmy. Tzn. 

Třebovská 222, Úsov, 789 73.  

 

Firma má provozovnu v areálu akciové společnosti Dubická zemědělská v malé 

vesnici, nedaleko Zábřeha na Moravě, Leština. Jedná se o areál Zahradnictví Leština – 

skleníky. V tomto areálu je zahradnictví již mnoho let, proto je toto místo vhodné pro další 

podnikání. Zahradnictví zde má dlouholetou tradici. 

 

Ve firmě na řídících pozicích působí manželé Odstrčilovi. Pan Jiří Odstrčil je majitel a 

hlavní vedoucí a paní Hana Odstrčilová je spolupracující osobou. Paní Hana Odstrčilová má 

stejné bydliště jako její manžel.  

 

V podniku pracují kromě manželů Odstrčilových i další 4 zaměstnanci: 

Antonín Zemánek – zahradník, výuční list, 33 let praxe 

Ivan Andrle – zahradník, střední zahradnická škola, 28 let praxe   

Pavlína Andrlová – zahradnice, výuční list, 23 let praxe 

Jan Odstrčil – údržbář, střední průmyslová škola elektrotechnická 

Další výpomocí jsou žáci ze Středního odborného učiliště a odborného učiliště Zábřeh – obor 

zahradnická výroba, kteří v podniku vykonávají v rámci jejich výuky praxi. 
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Prostory a nemovitosti: 

Firma má pronajaté nemovitosti k podnikání od společnosti Dubická zemědělská a. s.. 

Jedná se o areál části bývalého zelinářského střediska Leština: 

- pařeniště         400 m² 

- skleníky typu: 

  1 x  S6 

  2 x  H11 

  1 x  spojovací skleník 

    Celková plocha 1 600 m² 

- kotelna – po rekonstrukci osazená kotli: 

  VARIMATIK 300 

  VSB IV 

- krytý sklad uhlí o kapacitě 60 t uhlí 

- kryté skladové prostory       200 m² 

- sociální a správní budova  

- venkovní plocha     5 000 m² 

 

 

1.2 Vznik podniku 

 

Firma vznikla dne 11. 12. 1991 dnem zápisu do evidence soukromě hospodařících 

rolníků. Téhož dne získal pan Jiří Odstrčil Osvědčení soukromě hospodařícího rolníka.  

 

V roce 1991 proběhla privatizace drobné provozovny tehdejšího Místního národního 

výboru Úsov.  

Stávající sortiment činil: 

- přísady zeleniny a letniček 

- zelenina pro školní jídelny 

 

V roce 1992 proběhla: 

- celková rekonstrukce provozovny - svépomocí 
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- generální oprava skleníku 

- stavba fóliovníků (2 ks 6 x 30 m) 

 

Rok 1993: 

- přístavba dalších dvou skleníků 

- rozšíření služeb o pěstování a prodej rychlené zeleniny, řezaných květin, výzdoba 

interiérů 

 

Rok 1994: 

Sortiment se dále rozšiřuje o sadovnické realizace (projekty a realizace parkových 

úprav – okolí rodinných domů, veřejných prostranství, … Např. projekt a následná výsadba 

okrasných keřů a stromů v areálu zámku Úsov). 

V dalších letech se sortiment služeb dále rozšiřoval, ale stávající velikost pozemků 

nedávala možnost přístavby dalšího skleníku a rozvoje firmy. Proto se pan Jiří Odstrčil 

rozhodl v roce 2000 pronajmout si od Dubické zemědělské a. s. objekt zahradnictví v 

obci Leština.  

Následovalo odkoupení zahradnické firmy K. Král, který ze zdravotních důvodů 

ukončil činnost v této provozovně. Na základě kupní smlouvy mezi zahradnickou firmou K. 

Král a firmou Jiří Odstrčil byly převzaty veškeré závazky a pohledávky firmy zahradnictví K. 

Král včetně zaměstnanců.  

Zároveň byla ukončena činnost v provozovně Úsov. 

 

LEŠTINA 

 

V roce 2001 byly rozšířeny služby o dušičkovou a vánoční vazbu. Tento krok 

zapříčinil potřebu další pracovní síly. 

 

Sortiment se dále rozšířil o: 

- porost amerických karafiátů    8 000 ks 

- porost chryzantém     8 000 ks 
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V roce 2002 proběhla: 

- stavba 2 fóliovníků o celkové rozloze 720 m² 

- montáž závlahového systému a přihnojovacího centra s úpravou vody 

 

Sortiment se rozšířil o: 

- alstromerie 

- orchideje 

- řezanou zeleň (asparágus, nefrolephis) 

- rychlení pažitky 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

 

2.1 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

 

2.1.1 Co je podnikatelský plán a k čemu slouží? 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který slouží pro vnitřní potřeby např. 

majiteli firmy, managementu a vedení společnosti, ale i vnějším investorům. Pomáhá 

zmapovat situaci uvnitř podniku. Poskytuje informace o životaschopnosti podniku, upozorní 

nás na riziková místa v našem podnikání a dále slouží i jako důležitá pomůcka při získávání 

finančních zdrojů. Podnikatelský plán by měl být srozumitelný, stručný, logický a hlavně 

pravdivý. 

 

Autoři Hisrich & Peters1 definují podnikatelský plán takto: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové 

vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 

 

Další velmi podstatnou věcí je, jestli sestavujeme podnikatelský plán pro nově 

zakládaný podnik, který existuje zatím jen na papíře nebo pro již existující podnik, který má 

za sebou již určitou historii, trh, na kterém působí, své zákazníky atd.. 

 

Plánování je součástí každého podnikání a každý podnikatel v průběhu své činnosti 

musí plánovat. Ať operativně jako je např. nákup materiálu, tak i dlouhodobě jako např. 

uvažovat o rozšíření výroby, nákupu nového výrobního zařízení atd.. 

 

2.1.2 Kroky pro tvorbu úspěšného podnikatelského plánu2 

1. Vyjasnění si očekávání – co vlastně plánujeme a proč, o jaký plán jde a k čemu bude 

sloužit 

2. Vymezení si vlastního podnikání, tj. podnikatelských aktivit – v čem podnikáme, 

v čem případně chceme podnikat 

                                                 
1 HISRICH, R. D. a PETERS, M.P., Založení nového podniku. 1. vydání Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 
2 KORÁB, V. a PETERKA, J. a ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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3. Zhodnocení a vydefinování současného stavu podnikání, jeho úrovně fungování – 

základem je interní analýza podniku včetně finanční analýzy 

4. Zhodnocení externích faktorů fungování podniku, vydefinování tržních podmínek, 

konkurence a reálné tržní pozice podniku – základem je externí analýza makro- a 

mikro- prostředí podniku  

5. Definování strategických cílů, klíčových záměrů podniku v konkrétní a měřitelné 

podobě a případně strukturu dílčích cílů  

6. Navržení a definování proveditelné strategie či strategií pro realizaci a dosažení 

strategických (klíčových) cílů 

7. Identifikace rizik  (hrozeb), případně i možných příležitostí nezahrnutých v základní 

strategii a vytvoření alternativních strategických scénářů omezujících rizika a 

využívajících zmíněných příležitostí 

8. Rozpracování a doladění základní strategie (ideálně i dalších strategických scénářů 

z bodu 7) do podoby konkrétních funkčních, resp. útvarových strategií a operačních 

plánů 

9. Projekce finančních toků, nákladů a výnosů v kontextu navržené základní strategie 

a strategických scénářů 

10. Finalizace plánu a jeho formy adekvátně účelu, schválení „klíčovými hráči“ a 

příprava na implementaci (projekt) 

11. Praktické využívání plánu, práce s plánem v průběhu jeho realizace (včetně jeho 

komunikování, sdílení, monitoringu vývoje reality, verifikací plánu, revizí a 

případných úprav plánu a scénářů, aj.) 

 

2.1.3 Co by měl podnikatelský plán obsahovat? 

Jak jsem již zmiňovala dříve, tak každý podnikatelský plán by měl být srozumitelný, 

stručný, logický a hlavně pravdivý. 

 

Všechny tyto vlastnosti splníme tím, že náš podnikatelský plán bude obsahovat tyto části: 

1. Shrnutí  

- mělo by popisovat podnik, objasnit cíle, kterých chceme dosáhnout a vysvětlit, jak je 

majitel podniku schopen těchto cílů dosáhnout. Měli bychom zde dále uvést silné 
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stránky naší firmy a důvody, proč by měl náš podnikatelský plán být podpořen. Toto 

shrnutí je lepší napsat až nakonec celého dokumentu. 

2. Podnik 

- zde bychom měli uvést, čím se podnik zabývá a jaká je jeho vize do budoucna. Je to 

vyjádření, co chce podnik zastávat v konkurenčním prostředí do budoucna. Dále 

bychom zde měli popsat podnik, jeho historii, výši obratu a zisku. Jak je na tom podnik 

ve srovnání s konkurencí? Jakých již dosáhl úspěchů? Dále uvedeme SWOT analýzu, 

což je analýza silných a slabých stránek podniku, příležitostí a ohrožení podniku.  

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats 

(hrozby). SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

3. Výrobky nebo služby 

- výrobky nebo služby by měli být jasně a srozumitelně popsány tak, aby jim rozuměl i 

laik. Měli bychom zde podat vysvětlení, proč si myslíme, že náš výrobek budou 

zákazníci kupovat.  

4. Marketingový plán 

- účel podniku bychom měli konkretizovat do určitých cílů, kterých chceme dosáhnout. 

Může to být např. dosažení zisku, rostoucího obratu, zvýšení podílu na trhu atd.. Námi 

stanovené cíle by měly být kvantifikovatelné, měřitelné, náročné a dosažitelné. Dále 

bychom zde měli popsat náš trh, postavení podniku na trhu a jeho konkurenci, hlavní 

odběratele a dodavatele, jakou zvolíme propagaci naší firmy, jakou distribuci a cenu 

našich výrobků jsme schopni zákazníkům nabídnout. 

5. Vedení a organizace 

- popíšeme vedení a zaměstnance firmy. Uvedeme, čím jsou naši zaměstnanci 

výjimeční, jejich odbornost, atd.. Můžeme zde také uvést organizační strukturu 

podniku. 
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6. Finanční požadavky 

- zde bychom měli uvést podrobnosti o tom, jaké množství peněz již podnik vlastní a 

dále také možnost získání finančních prostředků z jiných zdrojů, jakou sumu bychom 

chtěli po investorovi a možné záruky, které můžeme poskytnout.  

7. Finanční výkazy 

- je vhodné k podnikatelskému plánu doložit tyto důležité dokumenty: 

a) cenové kalkulace 

b) schéma rovnováhy nákladů a výnosů 

c) předpověď hotovostního toku 

d) plán zisků a ztrát 

e) rozvahu 

- tyto výkazy přiložíme za poslední 3 roky, dále aktuální a předpokládanou prognózu do 

dalších let. 

8. Přílohy 

- je možné je použít k doplnění všech dalších údajů. Jsou to materiální podklady všeho, co 

v podnikatelském plánu uvádíme. Může zde být např. životopis majitele firmy, kopie 

živnostenského listu, atd.. 

 

2.1.4 Další druhy plánů  

Další druhy plánů, které mohou být i součástmi podnikatelských plánů, můžeme 

rozdělit dle funkčních oblastí na3: 

 

Marketingové plány. Dávají odpověď na následující otázky: 

- Jak mohu získat zákazníky? 

- Za jakou cenu? 

- Jakým druhem reklamy? 

Výrobní plány . Dávají odpověď na otázky: 

- Jak velká má být výrobní plocha? / Jak má vypadat zázemí pro poskytované služby? 

- Jaké stroje a vybavení budou potřeba? V jakém množství? 

                                                 
3 SIROPOLIS, N., Small Business Management. A Guide to Enterpreneurship. 5th Edition Boston: Houghton Mifflin Company, 1994. 676 s.             

ISBN 0-395-47207-5. 
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- Jak budete kontrolovat odpady a kvalitu výrobků nebo služeb? 

- Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? 

Organizační plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Jaké druhy znalostí a dovedností budete potřebovat pro podnikání? 

- Jaké jsou znalostní požadavky na personál? 

- Jak bude vypadat organizační struktura podniku? 

- Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? 

Finanční plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Kolik finančních prostředků budete potřebovat pro zahájení podnikání? 

- Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý rok 

pololetně, třetí rok ročně (tj. cash-flow)? 

- Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? 

- Jaké budou vaše osobní příjmy z podnikání? 

- Jak budete financovat podnikání a odkud budou pocházet finanční zdroje? 

Plány řízení kvality. Budou odpovídat na otázky v oblasti jakosti. 

- Jak uspokojí vaše výrobky nebo služby zákazníky? 

- Jak se promítají vlastnosti vašeho výrobku nebo služby do unikátnosti výrobku? 

- Jak budete řídit kvalitu svých výrobků nebo služeb? 

Plány výzkumu a vývoje. dávají odpověď na otázky: 

- Jaké výrobky nebo služby budou vyvíjeny? 

- Jak bude financován vývoj nových výrobků nebo služeb? 

- Jaký bude časový plán vývoje nových výrobků nebo služeb? 

Počítačové plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Jaké počítačové vybavení (hardware i software) bude k podnikání potřeba jak 

z hlediska zajištění výroby / služeb, tak pro zajištění toku interních informací, jaká 

bude jeho cena a kdy bude opatřeno? 

- Jak přispěje počítačové vybavení k úspěchu vašeho podnikání? 

 

Z hlediska termínování můžeme plány rozdělit na: 

Krátkodobé. V těchto případech hovoříme o operativních plánech. 

Střednědobé. Zde hovoříme o taktických plánech. 
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Dlouhodobé. Jedná se o strategie. 

 

2.1.5 Finanční plán 

Rozhodla jsem se blíže popsat finanční plán, jelikož se ve své práci budu dále zabývat i 

možnostmi financování podnikatelského plánu.  

Tvorba finančního plánu obsahuje tvorbu několika variant plánu a výběr varianty, která 

bude vhodná pro dosažení námi stanovených cílů. Každá navržená varianta se nejdříve 

posoudí z hlediska potřeby finančních zdrojů. Pokud nejsou pro danou variantu finanční 

zdroje k dispozici je třeba vypracovat další variantu, která bude doplněna možností externích 

finančních zdrojů (úvěrů). Každá varianta musí být také posouzena metodami finanční 

analýzy, zejména ukazateli výnosnosti. Pokud tyto ukazatele neodpovídají námi zvoleným 

cílům, je potřeba zpracovat další variantu finančního plánu. 

Schéma4 2.1 nám nastíní postup pro sestavení finančního plánu. 

 

Schéma 2.1: Algoritmus tvorby finančního plánu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 KORÁB, V. a PETERKA, J. a ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.         
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2.2 Metody posuzování investičních projektů5 

 

Každý podnikatelský záměr a projekt musí mít určité ekonomické ukazatele, které 

podporují a dokládají realizaci projektu. Každý budoucí investor chce vědět a znát, zda se mu 

jeho vložené prostředky zhodnotí či nikoliv. Pro výběr varianty investičního záměru jsou proto 

nejvhodnějšími finanční kritéria hodnocení investičních projektů, která umožní zohlednit 

časovou hodnotu peněz i riziko projektu. 

Jedná se o porovnání vložených finančních zdrojů s očekávanými přínosy pro firmu. 

Tomuto odpovídají metody, které vycházejí z peněžního toku. Jsou to metoda čisté současné 

hodnoty, metoda vnitřního výnosového procenta, metoda doby návratnosti a metoda indexu 

rentability. Předpokladem pro použití těchto metod je plán peněžních toků projektu. 

 

2.2.1 Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value)  

Představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a 

kapitálovými výdaji, nutnými pro realizaci projektu. Je to dodatečný výnos, který se získá 

realizací projektu nad požadovanou míru výnosnosti. Pokud požadujeme výnos např. 15 %, 

čistá současná hodnota je výnos, který získáme navíc nad požadovanou výnosnost. Přijatelné 

jsou pouze projekty, které zabezpečí minimální požadovaný výnos, tj. ČSH ≥ 0.  

 

(2.1) 

  

 

 kde: 

ČSH  - čistá současná hodnota v Kč 

CFt - plán cash-flow z investičního projektu v jednotlivých letech v Kč 

Pt  - příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

KV - kapitálový výdaj v Kč 

N  - doba životnosti investičního projektu 

t - jednotlivé roky životnosti investičního projektu 

i - alternativní náklady kapitálu 

                                                 
5 KORÁB, V. a PETERKA, J. a ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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2.2.2 Metoda indexu rentability (Profitability Index) 

Je doplňkovým ukazatelem čisté současné hodnoty. Je poměrovým ukazatelem 

efektivnosti. Vypočítává se jako podíl diskontovaných plánovaných peněžních příjmů 

z investičního projektu a kapitálových výdajů na něj vynaložených. Projekt je přijatelný, 

jestliže jeho hodnota je vyšší než 1. Vybírá se projekt s nejvyšším indexem rentability, čímž se 

zabezpečí nevyšší zhodnocení vloženého kapitálu.  

  

(2.2) 

 

 

2.2.3 Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return) 

Označuje se také jako vnitřní míra výnosnosti projektu. Představuje skutečnou míru 

výnosnosti projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází 

z výpočtu čisté současné hodnoty projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž se 

diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to tedy taková výnosová míra projektu, 

při níž se čistá současná hodnota rovná nule.  

Přijatelné jsou projekty, u nichž se předpokládá dosažení vyšší míry výnosnosti, než je 

požadovaná, tj. vnitřní výnosové procento je vyšší než požadovaná míra výnosnosti. 

Výhodnější je ta varianta investování, u které se dosáhne nejvyššího vnitřního výnosového 

procenta. 

    (2.3) 

  

(2.4) 

 

kde: 

VVP  - vnitřní výnosové procento 

iv - vyšší hodnota požadované výnosnosti 

in - nižší hodnota požadované výnosnosti 

ČSHv - čistá současná hodnota projektu při vyšší diskontní míře (záporná) 

ČSHn - čistá současná hodnota projektu při nižší diskontní míře (kladná) 
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2.2.4 Metoda doby návratnosti projektu (Payback Period) 

Zde se vypočítá, za jak dlouho (za kolik let) se nám investovaný kapitál splatí 

peněžními příjmy z investice. Rozhodující je zde doba návratnosti vložených prostředků. 

Doba návratnosti se určuje pomocí kumulativního součtu předpokládaných diskontovaných 

příjmů v jednotlivých obdobích. Rok, ve kterém se diskontované peněžní příjmy budou rovnat 

kapitálovým výdajům, představuje počet let návratnosti investice. 

 

  (2.5) 

 

 

kde: 

 

Pt - příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

KV - kapitálový výdaj v Kč 

DN - doba návratnosti investičního projektu 

t - jednotlivé roky životnosti investičního projektu 

i - požadovaná výnosnost investičního projektu v tvaru indexu 

 

 

2.3 Financování podnikatelských plánů 

 

Každý podnikatelský projekt je třeba finančně zabezpečit, získat potřebné zdroje 

financování. Finančním zabezpečením rozumíme krytí celkových investičních nákladů. Zdroje 

financování, neboli kapitál, mohou mít dvojí podobu. Pokud firma získává kapitál svojí vlastní 

činností hovoříme o interním financování, pokud ale firma získává potřebný kapitál 

z vedlejších (externích) zdrojů, pak toto financování nazýváme financováním externím. 

 

Interní zdroje financování můžeme použít tehdy, když podnikatelský projekt 

realizuje firma, která již existuje. Tato firma může využít pro financování např. zisk po 

zdanění, odpisy nebo může případně prodat i některou ze složek svého majetku.  
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Pokud projekt realizuje firma, která teprve vzniká nebo firma, která nemá dostatečné 

množství volných finančních prostředků na to, aby ufinancovala jí realizovaný podnikatelský 

projekt, nezbývá jí nic jiného, než použít externí zdroje financování.  

 

2.3.1 Zdroje financování6 

Vlastní: 

1. vklady společníků 

2. odpisy hmotného i nehmotného majetku 

3. zisk 

Cizí: 

1. úvěry 

2. dluhopisy 

3. směnky 

 

Dále existují i finanční zdroje, které nemůžeme jednoznačně zařadit, zda patří mezi 

vlastní či cizí zdroje financování. K těmto patří např. leasing, faktoring  a forfaiting , tiché 

společenství a rizikový kapitál . 

 

Vklady společníků 

Prakticky žádné podnikání se neobejde bez počátečního vkladu osob, které se 

rozhodnou podnikat. Může jít o jednoho člověka, může to být ale i více osob, ať už fyzických 

nebo právnických. Společníkem jsou nazývány osoby, které za účelem podnikání založí novou 

právnickou osobu. Právnická osoba může mít podobu veřejné obchodní společnosti, 

komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva. 

Při vzniku některých společností jsou společníci povinni vytvořit základní kapitál. Základní 

kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů všech 

společníků do společnosti. 

                                                 
6 VEBER, J. a KOL.. Podnikání v malé a střední firmě.  Praha: VŠE Praha, 1999. 157 s. ISBN 80-7079-707-X. 



   - 24 - 
  
 

Odpisy hmotného i nehmotného majetku 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebování hmotného i nehmotného 

dlouhodobého majetku. Představují často hlavní a přitom stabilní příjem – zdroj interního 

financování. Zůstávají podniku k dispozici  a mohou být použity na různé účely, např. na 

obnovu dlouhodobého majetku nebo na splátky úvěru. 

 

Zisk 

Je nejvýznamnějším vlastním zdrojem financování. Představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady. Zahrnuje v sobě nejen peníze, ale i položky jako změna stavu nedokončené výroby či 

hotové výrobky.  

 

Úvěr 

Patří k nejvýznamnějším zdrojům financování podniku cizími zdroji.  

Úvěry dělíme :  

a) finanční - poskytnutí peněžní částky   

- krátkodobé   - se splatností do 1 roku  

- střednědobé – se splatností do 5 let 

- dlouhodobé  - se splatností nad 5 let 

b) zbožové - neboli dodavatelské 

c) revolvingové – je krátkodobý úvěr s možností obnovování. 

Revolvingový úvěr z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako úvěr 

z kontokorentního účtu, na rozdíl od něho je ovšem účelový a nezávislý na konkrétním 

běžném účtu. Předmětem financování bývají oběžná aktiva, především bonitní pohledávky, 

doplňkově i zásoby. Pokud zákazník splatí část dlužné částky, může si opět – za předpokladu 

dodržení podmínek úvěrové smlouvy, půjčit znovu až do výše úvěrového rámce. Díky 

účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u úvěru kontokorentního. 

 

Dluhopisy 

Ve vyspělých tržních ekonomikách jsou dluhopisy standardním způsobem, jak 

financovat potřeby podniku z cizích zdrojů. U nás nepatří mezi standardní způsoby 

financování potřeb podniku. Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele 
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požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj 

k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy (emitent) tyto závazky splnit. 

Emisí dluhopisu získá emitent nové finanční zdroje, které mají podobu cizích zdrojů, tím že 

své dluhopisy prodá na trhu cenných papírů. Nabízí veřejnosti koupi jejich volných finančních 

zdrojů. Cenou za tyto zdroje je výnos z dluhopisu. K emitování dluhopisů musí mít podnik 

povolení Komise pro cenné papíry. 

 

Směnka 

Nepatří k nejběžnějším způsobům financování. Přesto může podnikatel jejím 

prostřednictvím obdržet nemalé finanční prostředky. 

Pokud má podnikatel ve svém majetku směnku, je možné získat peněžní prostředky 

jejím odprodejem. Výstavce směnky obdrží finanční prostředky ve výši, která je maximálně 

rovna částce uvedené na směnce. Tyto prostředky musí výstavce u směnky vlastní, respektive 

směnečník u směnky cizí, vrátit směnečnému věřiteli ve stanovenou dobu. Směnečným 

věřitelem, tedy osobou, která poskytla dlužníkovi finanční prostředky, může být jakákoliv 

fyzická nebo právnická osoba. 

 

Leasing 

Stále více movitého i nemovitého majetku je pořizováno formou leasingu. Podnik sice 

nezíská  peníze, ale obdrží zařízení, aniž by za něj musel ihned zaplatit plnou cenou. Každá 

leasingová operace má zpravidla 3 subjekty: výrobce, leasingovou firmu a nájemce. Mezi 

výrobcem a leasingovou firmou se uzavírá kupní smlouva, na jejímž základě přechází předmět 

leasingu do vlastnictví leasingové společnosti. Mezi nájemcem a leasingovou společností se 

uzavírá leasingová smlouva, která upravuje vztahy po dobu nájmu a řeší i budoucnost 

pronajímaného předmětu po skončení nájemní smlouvy. Nájemce si obvykle volí mezi 

možnostmi vrácení předmětu pronajímateli, obnovením leasingového kontraktu za nových 

podmínek nebo koupí najatého předmětu. 

Leasing můžeme dělit z řady hledisek. V poslední době se začíná velmi rozvíjet forma 

externího financování podnikatelských projektů, kterou tvoří finanční leasing. 
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Nejznámější rozdělení leasingu: 

a)  finanční    –  dává nájemci právo odkupu pronajímaného předmětu do jeho vlastnictví. 

b) operativní – neposkytuje právo odkupu a má charakter běžné nájemní smlouvy. 

Pronajímatel obvykle zabezpečuje servis pronajmutého předmětu. 

 

Faktoring a forfaiting 

Podstata faktoringu a forfaitingu je odkup pohledávek. V případě potřeby financí může 

podnik odprodat své pohledávky a tak financovat své potřeby. Faktoringová společnost 

odkupuje především krátkodobé pohledávky s dobou splatnosti 90 – 120 dní, které vznikají 

z dodávek na otevřený účet, nejsou tedy zajištěny žádným ze záručních instrumentů. 

Forfaitingové firmy odkupují pohledávky i s několikaletou splatností, které jsou nějakým 

způsobem zajištěny, např. bankovní zárukou, akreditivem, směnkou s bankovním ručením aj.. 

Forfaitéři odkupují obvykle pohledávky se splatností minimálně 90 dní, provádějí však i 

odkupy s několikaletou splatností (5 až 7 let).  

 

Tiché společenství 

Je to zdroj financování kdy, podnik získává vklady ke svému podnikání od konkrétní 

osoby nazývané tichý společník. Tím může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Za 

takto poskytnuté zdroje vyžaduje tichý společník výnos, který bývá obvykle vyšší než u úvěrů 

či dluhopisů. 

 

Rizikový kapitál 

Rizikový kapitál můžeme chápat jako velkou kapitálovou investici prováděnou ve 

formě zvýšení základního jmění, kdy specializovaná instituce investující rizikový kapitál 

(rizikový investor) vstupuje do podniku, který má určitý podnikatelský záměr nebo který 

z jiného důvodu potřebuje finanční prostředky. Rizikový investor také napomáhá rozvoji firmy 

svými odbornými znalostmi a monituruje její ekonomickou situaci. Rizikový kapitál tak firmě, 

do které vstupuje, přináší synergický efekt daný spojením investic a odborných znalostí. 

Slovo vzniklo z překladu anglického ,,venture capital“. Jedná se o kapitál, který se 

zaměřuje na financování projektů, u nichž je získávání prostředků klasickými zdroji v podobě 

bankovních či jiných úvěrů nemožné, nevýhodné nebo spojeno s velkými problémy např. 
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projekty na moderní technologie. Financují se jak velké projekty, tak i projekty malých a 

středních podniků neobchodujících na kapitálovém trhu. Tyto projekty jsou většinou spojeny s 

vyšším rizikem, proto není snadné získání finančních prostředků z jiných zdrojů. 

 

2.3.2 Podpůrné programy7 

Angažovanost státu v rozvoji podnikání má dlouhou tradici a různé formy. Cílem podpory je: 

- zajištění dlouhodobého ekonomického růstu, 

- podpora zaostávajících regionů země, 

- posílení konkurenceschopnosti podniků v zahraničí, 

- podpora rozvoje malých a středních podniků, 

- rozvoj vzdělání a zaměstnanosti, 

- a další. 

 

Podpora podnikání má různé formy od bezplatného poradenství, školení až po finanční 

podporu. V České republice je poskytována zejména ze zdrojů Evropské unie a prostředků 

státního rozpočtu v kombinaci se soukromými zdroji. 

Podpora z EU může být poskytována formou dotací ze strukturálních fondů: 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund – ERDF), 

který se zaměřuje na rozvoj podnikání, infrastruktury, výzkumu a vývoje, 

celoživotního vzdělávání. 

2. Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF), který poskytuje prostředky 

k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory 

zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání, podpory rovných příležitostí na trhu 

práce. 

3. Evropský zemědělský, orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund – EAGGF), který podporuje změny v zemědělství a lesnictví a rozvoj 

venkovských oblastí. 

4. Finanční instrumenty pro usměrňování rybolovu (Financial Instrument for Fisheries 

Guidance – FIFG), který se zaměřuje na podporu rybářských oborů. 

                                                 
7 KORÁB, V. a PETERKA, J. a ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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Rozhodování o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů je v kompetenci národních, 

resp. regionálních orgánů.8  

 

Podpora ze státního rozpočtu je poskytovaná prostřednictvím státem podporovaných 

institucí. V ČR byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jejímž 

cílem je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. 

 

Další institucí, ve které se soustřeďuje podpora státu, je Českomoravská záruční a 

rozvojová banka, která poskytuje zvýhodněné úvěry, bankovní záruky a dotace (např. na 

úhradu úroků) z prostředků státního rozpočtu, případně strukturálních fondů EU. 

 

K podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů je potřebné připojit podnikatelský 

plán. Žadatel o dotaci i v tomto případě musí vycházet z očekávání poskytovatele dotace. 

Poskytnutá dotace je nevratná, navyšuje vlastní kapitál a vyplácí se na základě předložených 

dokladů o vynaložení uznatelných nákladů. Žadatel si musí zabezpečit financování záměru 

z jiných zdrojů, dotace se vyplácí až dodatečně. 

 

Dotace jsou poskytované žadatelům, kteří splňují podmínky příslušného programu a 

jejich podnikatelský záměr bude naplňovat cíl programu. Zpravidla se jedná o rozvoj 

podnikání a inovace. Proto musí žadatel přesvědčit poskytovatele dotace o originalitě svého 

záměru a svých schopnostech tento projekt uskutečnit. Musí zdůraznit své předpoklady pro 

realizaci záměru a přesvědčení o jeho úspěšnosti i bez poskytnutí podpory. Podpora pouze 

urychlí jeho realizaci.  

 

Kompletní informace o aktuálních programech podpory jsou např. na internetovém 

portálu BusinessInfo.cz9. 

                                                 
8 zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
9 zdroj: www.businessinfo.cz 
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3. SBĚR DAT PRO TVORBU PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

 

V této kapitole se nejdříve pokusím charakterizovat více konkrétněji podnik, pro který 

podnikatelský plán zpracovávám. Jednotlivé části budou i částmi podnikatelského záměru. 

Dále uvedu nabídky firem, které jsou schopny projekt zrealizovat a pokusím se jednotlivé 

nabídky mezi sebou porovnat. 

  

3.1 Charakteristika podniku  

 

3.1.1 Shrnutí 

Zahradnictví Jiří Odstrčil, s provozovnou v Leštině, má již dlouholetou tradici, stálé 

zákazníky a neustále se zvyšující poptávku po výpěstcích. Prvotřídní kvalita je dosahována ve 

stávajících starých sklenících za cenu snížené rentability výroby a zvýšenými náklady na 

pracovní sílu.  

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro výstavbu nových skleníků z lepších, 

kvalitnějších a náklady snižujících materiálů. Konstrukce skleníků sníží náklady na jejich 

provoz, a tím pádem můžeme snížit cenu vyrobených výrobků a udržet a zvyšovat kvalitu.  

Proto jsme oslovili několik firem zajišťujících výstavbu buď zcela nových nebo 

repasovaných (již použitých) skleníků. Odpověď jsme dostali od několika firem a po dohodě 

s vedením společnosti jsme vybrali 3 firmy, které mezi sebou posoudíme a navrhneme, která 

firma je nejlepší pro realizaci projektu. 

 

3.1.2 Podnik 

Zabýváme se především pěstováním květin a sezónní zeleniny. Jedná se především o 

rostliny jednoleté (balkónové rostliny, letničky, přísady zeleniny, atd.). Produkce je prodávána 

jak na maloobchodním tak i velkoobchodním trhu. Našim zákazníkům se snažíme naplno vyjít 

vstříc a z toho důvodu jsme zřídili i malou prodejnu přímo v provozovně zahradnictví pro naše 

zákazníky. Sortiment květin je zde široký, neboť zde nenabízíme pouze vlastní produkci, ale i 

květiny nakoupené. Tím je sortiment rozšířen.  

Zprostředkováváme také výzdobu interiérů na různé oslavy, plesy apod. (např. Ples 

Charity Zábřeh), svateb, pohřební vazbou. 
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Poptávka po našich výrobcích a službách se neustále zvyšuje. Proto bychom chtěli 

dosáhnout toho, že se budeme více orientovat na velkoobchodní prodej. Tzn. užší sortiment, 

ale ve větším množství a nejlepší kvalitě. Zvýšení kvality můžeme dosáhnout tím, že bude 

přímo upraveno klima na jednotlivé druhy rostlin v jednotlivých sklenících. K tomu nám 

poslouží nově vybudované skleníky s možností regulace klimatu v každém z nich. 

 

Růst naší firmy můžeme vidět i na tab. 3.1, která nám zobrazuje jednotlivé výše obratů 

a zisků v minulých letech – zjištěné z daňových přiznání. 

 

Tab. 3.1: Přehled výše obratů a zisků  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Výše 

obratu 
1.528.328,- 1.534.287,- 1.548.389,- 2.275.572,- 2.615.929,- 

Výše zisku -59.700,- -21.202,- 27.466,- 106.136,- 483.391,- 

Zdroj: interní materiály firmy Jiří Odstrčil 

 

Graf. 3.1: Přehled výše obratů a zisků 

Zdroj: vlastní 

 

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2003 2004 2005 2006 2007

Výše obratu

Výše zisku



   - 31 - 
  
 

Další naší velkou výhodou je, že v blízkém okolí nemáme konkurenci, která by se dala 

srovnávat co do velikosti podniku, tak i nabízeným sortimentem. Nejbližší náš konkurent je 

v Olomouci, který je vzdálen 35 km.  

 

Abychom si mohli udělat vlastní obrázek o firmě, vytvoříme SWOT analýzu našeho 

podniku: 

Mezi silné stránky podniku patří: 

a) dlouholetá tradice 

b) kvalifikovaný personál s dlouholetou praxí v oboru 

c) automatizovaná závlaha 

d) zmodernizovaný zdroj vytápění 

e) zvyšující se poptávka po produkci 

f) zavádění moderních způsobů výroby 

g) nákup hrnkovacího stroje 

h) nízká konkurence v regionu  

 

Mezi slabé stránky podniku patří: 

a) firma nehospodaří na vlastních pozemcích a ve vlastních objektech 

b) zastaralý typ skleníků 

c) potřeba rekonstrukce, automatického stínění 

d) vysoká tepelná náročnost skleníků 

e) potřeba vybudovat tepelné clony 

f) rekonstrukce skleníků (náhrada skla za dvojité zasklenění, polykarbonáty) 

g) minimální mechanizace výroby 

h) chybějící dopravníky 

i) chybějící posuvné a náplavové stoly 

j) potřeba dobudovat závlahový systém 

 

Příležitosti firmy: 

a) ovládnout trh v okolí 50 km, neboť neexistuje konkurence 

b) snížení režijních nákladů v souvislosti s novou výstavbou skleníků 
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c) využití dotací z fondů EU  

d) zvýšení produktivity práce (posuvné stoly – rozšíření využitelné pěstební plochy) 

e) zlepšení pěstitelského prostředí (klima, světlost, ...) 

f) ochrana před škodami způsobenými povětrnostnímy vlivy 

 

Ohrožení firmy: 

a) špatná dopravní dosažitelnost 

b) dovoz levné produkce z Polska (státem dotované zemědělství) 

c) zastaralost výrobních prostor 

 

3.1.3 Výrobky 

Snažíme se neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků a tím přispět k tomu, aby byli 

zákazníci co možná nejvíce spokojeni. 

Za tímto účelem byl v loňském roce zakoupen hrnkovací stroj typu Potting Penny 

zaručující stejnou kvalitu sázení u všech rostlin. Nákupem tohoto stroje se zvýšila i hodinová 

kapacita nahrnkovaných rostlin. Došlo ke zvýšení rentability výroby, a tím pádem jsme mohli 

udržet cenu výrobků na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. 

Myslíme si, že ve srovnání s konkurencí nabízíme našim zákazníkům prvotřídní 

kvalitu za velmi příznivé ceny. Tuto naši hypotézu nám potvrzuje  neustále se zvyšující 

poptávka po našich výrobcích a rostoucí počet zákazníků. 

 

3.1.4 Marketingový plán 

Cílem firmy je dosáhnout jedinečného postavení na trhu. Chtěli bychom postavit zcela 

nové skleníky, ve kterých bude možnost regulace klimatu pro jednotlivé druhy rostlin. Tím, že 

budeme moci regulovat klima se zvýší kvalita nabízených rostlin. 

V dalších letech bychom chtěli zakoupit další hrnkovací stroj a zaměřit se poté více na 

velkoobchodní prodej.  

Nyní působíme na maloobchodním i velkoobchodním trhu.  

Mezi naše hlavní odběratele patří Květiny Waniek s. r. o. Postřelmov, Vonekl s. r. o. 

Brno, Flora-Ton s. r. o. Brno, Petr Schneider Přerov, Florcenter s. r. o. Olomouc, Zelenina 
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Mikulicová Mohelnice, Moreko s. r. o. Šumperk, Čeroz a. s. Praha, MK FRUIT s. r. o. 

Šumperk.  

Hlavními dodavateli jsou  BBCom s. r. o. Letohrad, Bohemiaseed Praha, Syngenta 

Czech Semice, Bruno Nebelung, Hol Flor Přelouč, Jan Kaňák Olomouc, Pasič s. r. o. Opava, 

Cinke Žatec, Netafim Czech s. r. o. Žatec, Toolen Rakovník.  

 

3.1.5 Vedení a organizace 

Naše firma disponuje velmi kvalifikovanými zaměstnanci. Všichni naši zaměstnanci 

jsou vyučeni v oboru zahradnictví, případně mají středoškolské vzdělání s maturitou v tomtéž 

oboru. 

 

Schéma 3.1 zobrazuje organizační strukturu naší firmy. Majitelem firmy je pan Jiří 

Odstrčil, jeho manželka paní Hana Odstrčilová je spolupracující osobou. Zaměstnanci jsou 

manželé Ivan a Pavlína Andrlovi, pan Antonín Zemánek a Jan Odstrčil.  

 

Schéma 3.1: Organizační struktura 

 

Zdroj: vlastní 
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3.2 Varianty investičních projektů (projekty firem) 

 

Oslovili jsme několik firem pro realizaci našeho podnikatelského záměru, týkajícího se 

výstavby nových skleníků. Pro posouzení jsme si vybrali polskou firmu AGRO-SUR, dále 

firmu CLAUHAN s. r. o.  a firmu NETAFIM CZECH s. r. o.. 

 

Tyto firmy se pokusíme mezi sebou porovnat dle různých hledisek. Tab. 3.2 nám 

přehledně zobrazuje vše, co nám mohou jednotlivé firmy nabídnout a v jaké ceně.  

 

Jednotlivé nabídky firem jsou umístěny v příloze č. 1, 2 a 3. Příloha č. 1 je nabídka 

firmy AGRO-SUR, příloha č. 2 je nabídka firmy CLAUHAN s. r. o.  a příloha č. 3 je nabídka 

firmy NETAFIM CZECH s. r. o.. 

 

Tab. 3.2: Přehled firem a jejich nabídek 

FIRMY 

Údaje firem AGRO-SUR CLAUHAN s. r. o. NETAFIM CZECH s. r. o. 

Webové stránky www.agrosur.com.pl www.clauhan.cz www.netafim.cz 

Email agrosur@agrosur.com.pl info@clauhan.cz netafim@netafim.cz 

 Ceny jednotlivých částí v EUR 

Konstrukce 

49.000,- 

(konstrukce, fólie, ruční 

řízení, montáž) 

106.200,- 

(zcela nová) 

36.000,- 

(repasovaná konstrukce) 

Sklo   11.132,- 

Řízení klimatu 3.000,- 20.105,- 6.300,- 

Stínění 13.520,- 15.900,- 15.300,- 

Posuvné stoly 17.300,- 16.945,- 17.554,67 

Doprava  
856.000,- Kč 

5.000,- 

Montáž  14.000,- 

Betonové základy   5.070,- 

Celková cena 79.040,- 159.150,-+856.000,- Kč 110.356,67 

Zdroj: vlastní 
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Z výsledků této tabulky se jako nejlepší nabídka jeví nabídka firmy AGRO-SUR. 

Jenže tato nabídka je omezena materiálem, z kterého je zakázka postavena. Jedná se o dvojitou 

fólii, která má životnost 5 až 10 let.  

 

Narozdíl od fólie, kterou nabízí tato firma mají konstrukce se sklem, které nabízejí 

další dvě firmy (firma CLAUHAN s. r. o. a firma NETAFIM CZECH s. r. o.), mnohem delší 

životnost a tím pádem se náklady na výstavbu prodraží, neboť se během 5-10 let musí koupit 

fólie nová, která není ani tak odolná proti mrazu, slunečnímu záření i větrným podmínkám 

jako sklo. 

 

Majitel se k nabídce firmy AGRO-SUR staví velmi negativně, jelikož nechce 

v budoucích min. 10 letech investovat další velké finanční prostředky do firmy. Majitel by 

chtěl tuto firmu vyloučit z dalších úvah, ale i přes jeho negativní postoj k této firmě se ji 

pokusíme posoudit v souvislosti s dalšími dvěma firmami, abychom předešli unáhlenému 

rozhodnutí. 

 

Další dvě možnosti jsou stejné vzhledem k materiálu, ale jsou odlišné v typu 

konstrukce. Firma Clauhan s. r. o. nabízí úplně novou konstrukci a firma NETAFIM CZECH 

s. r. o. nabízí konstrukci repasovanou, neboli konstrukci již dříve použitou. 

 

Mým úkolem bude posoudit, zda bude lepší investovat více a pořídit konstrukci novou 

s životností min. 20 let nebo investovat méně a pořídit konstrukci již použitou, která má 

životnost min. 10 let. 

 

Jednotlivé projekty si označíme písmeny: 

A = projekt firmy AGRO-SUR 

B = projekt firmy CLAUHAN s. r. o. 

C = projekt firmy NETAFIM CZECH s. r. o.  

 

Životnost jednotlivých produktů je dána: 

A = životnost projektu je 5 let 
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B = životnost projektu je 20 let 

C = životnost projektu je 10 let 

 

Tab. 3.3 nám uvádí požadované prvotní náklady na jednotlivé projekty. 

Pro výpočet použijeme kurz ČNB ze dne 10. března 2008, který byl 25,16 Kč/EUR. 

Tab. 3.3: Přehled nákladů na projekty 

Projekt Počáteční náklady na projekt (KV projektu) 

A 79.040,- * 25,16 = 1.988.646,4 Kč 

B (159.150,- * 25,16) + 856.000,- = 4.860.214,- Kč 

C 110.356,67 * 25,16 = 2.776.573,817 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Výnosy z jednotlivých let budou stejné a budou tvořeny částí ušetřených nákladů na 

vytápění skleníků a částí příjmů, jelikož tato nová výstavba pomůže zvýšit pěstitelskou plochu 

a tím pádem porostou i tržby. 

 

Materiál a konstrukce, který se používá na výstavbu skleníků nám ušetří 40 % nákladů 

na vytápění a zvýší nám tržby zhruba o 20 %.  

 

Jak je uvedeno v příloze č. 4 je průměr nákladů na vytápění 196.108,83 Kč ročně. 

 

Z toho 40 % = 40*
100

83,108.196
= 78.443,532 Kč  

 

20 % z příjmů vypočítáme z tab. 3.1: Přehled výše obratů a zisků. 

Průměr příjmů: 

 = −=−+−+−+−+−
,501.900.1

5

,929.615.2,572.275.2,389.548.1,287.534.1,328.528.1
Kč 

Z toho 20 % = =−
20*

100

,501.900.1
380.100,2 Kč 
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Součtem 40 % nákladů na vytápění a 20 % z příjmů zjistíme, kolik každý rok ušetříme, neboli 

kolik nám projekt každý rok ušetří finančních prostředků. 

 

Ušetřené finanční prostředky = 78.443,532 + 380.100,2 = 458.543,732 Kč/rok   

 

V následující tab. 3.4 uvádíme, jak by se nám snížily náklady na topení a zvýšily 

příjmy firmy za poslední 3 roky, pokud by se uplatnil nový materiál, který bude využit při 

nové výstavbě skleníků. 

 

Tab. 3.4: Náklady a příjmy po realizaci projektu 

 2005 2006 2007 

Náklady na topení 143133 Kč 239806 Kč 205387,5 Kč 

Ušetřené náklady na topení (40%) 57253,2 Kč  95922,4 Kč 82155 Kč 

Příjmy 1548389 Kč 2275527 Kč 2615929 Kč  

Příjmy získané navíc (20%) 309677,8 Kč 455105,4 Kč 523185,8 Kč  

Zdroj: interní materiály firmy Jiří Odstrčil 

 

Tento přehled můžeme vidět i na následujícím grafu. Na grafu jsou ušetřené náklady a 

navíc získané příjmy přehledně zobrazeny v návaznosti na skutečně vynaložené náklady a 

získané příjmy v posledních 3 letech. 

 

Graf 3.2: Přehled nákladů a příjmů a jejich změna v rámci nového projektu 

Zdroj: vlastní 
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Nyní se pokusíme posoudit varianty mezi sebou dle již dříve zmíněných vzorců pro 

posouzení jednotlivých variant investičních projektů. 

 

3.2.1 Posouzení variant dle ČSH 

Pro toto posouzení použijeme vzorec 2.1 (ČSH): 

 

 

 

 

K lepší orientaci nám pomůže tab. 3.5 

 

Tab. 3.5: Náklady na projekty 

Projekt 

firmy 
KV (K č) Pt1 (Kč) Pt2 (Kč) Pt+n (Kč) ∑ Pt (Kč) ČSH při 10% 

A 1.988.646,4  458.543,732 458.543,732 458.543,732 1.738.241,513 -250.404,887 

B 4.860.214,- 458.543,732 458.543,732 458.543,732 3.903.841,28 -956.372,7195 

C 2.776.573,- 458.543,732 458.543,732 458.543,732 2.817.552,732 40.978,915 

Zdroj: vlastní 

 

Alternativní náklady na kapitál stanovíme ve výši 10%. Tyto náklady představují 

náklady vynaložené v souvislosti s realizací investičního projektu, např. úroky z úvěru. 

 

ČSH(A) = 1.738.241,513 – 1.988.646,4 = - 250.404,887 Kč 

ČSH(B) = 3.903.841,28 – 4.860.214 = - 956.372,7195 Kč 

ČSH(C) = 2.817.552,732 – 2.776.573,817 = 40.978,915 Kč 

 

Dle použití vzorce ČSH je nejlepší varianta s nejvyšší hodnotou a tím pádem varianta 

projektu firmy C, což je projekt firmy NETAFIM CZECH s. r. o..  
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3.2.2 Posouzení variant dle IP 

Pro toto posouzení použijeme vzorce 2.2 (PI): 

 

 

 

 

 

PI(A) = 
4,646.988.1

513,241.738.1
= 0,874082749  

PI(B) = 
214.860.4

28,841.903.3
= 0,803224154 

PI(C) = 
817,573.776.2

732,552.817.2
 = 1,014758806 

 

Dle indexu rentability je nejlepší varianta s nejvyšší hodnotou. Opět nám vychází jako 

nejlepší varianta C – projekt firmy NETAFIM CZECH s. r. o.. 

 

3.2.3 Posouzení variant dle VVP 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta se v dnešní době využívá počítačů a jejich 

programů. My jsme se rozhodli využít programu Microsoft Office – Excel a jím poskytované 

finanční funkce – míra výnosnosti. 

Pokud bychom chtěli vypočítat VVP ručně, došli bychom k výpočtu metodou pokus-

omyl. 

Naše výpočty dokládáme v příloze č. 5.  

Výsledky: 

VVP(A) = 5 % 

VVP(B) = 7 % 

VVP(C) = 10 % 

 

Z těchto výpočtů se nám opět jako nejlepší varianta jeví varianta C: firma NETAFIM 

CZECH s. r. o.. 
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3.2.4 Posouzení variant dle DN 

Poslední z ukazatelů, který budeme používat je doba návratnosti – vzorec 2.5 (DN): 

 

 

 

Pro tento výpočet budeme potřebovat očekávané náklady na projekt, které jsme si již 

dříve vypočítali. 

Náklady: 

A = 1.988.646,4 Kč 

B = 4.860.214,- Kč 

C = 2.776.573,817 Kč 

 

Dále budeme počítat s očekávanými ročními výnosy z investice, které jsou: 

40% z nákladů na vytápění = 78.443,532 Kč 

20 % z příjmů = 380.100,2 Kč 

Celkem = 78.443,532 + 380.100,2 = 458.534,732 Kč 

 

Nyní již můžeme spočítat dobu návratnosti: 

 

DN(A) = 
732,543.458

4,646.988.1
= 4,336874024 let  

DN(B) = 
732,543.458

214.860.4
= 10,59923768 let 

DN(C) = 
732,543.458

817,573.776.2
= 6,055199588 let 

 

Dobu návratnosti firem A, B a C musíme posoudit i vzhledem k různým životnostem 

projektů. Toto posouzení nám udává tab. 3.6. 
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Tab. 3.6: Doba návratnosti a životnost projektů 

Projekt firmy DN projektu Životnost projektu Životnost / DN (%) 

A 4,34 let 5 let 86,8 

B 10,6 let 20 let 53 

C 6,06 let 10 let 60,6 

Zdroj: vlastní 

 

Z posledního výpočtu (DN) se nám jako nejlepší varianta jeví varianta B, druhou 

nejlepší je varianta C a poslední je varianta projektu firmy A. Nejlepší je varianta s nejnižší 

hodnotou, jelikož DN udává počet let, za který se nám vložené finanční prostředky vrátí.  
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4. FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY JI ŘÍ ODSTRČIL, 

ZAHRADNICTVÍ LEŠTINA 

 

Jelikož naše zisky nejsou v takové míře, abychom si mohli dovolit financovat celý 

projekt z vlastních zdrojů, rozhodli jsme se využít možnosti externího financování našeho 

podnikatelského projektu s možností podpory dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Jedná se o podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu10 (SZIF) – Operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).  

 

Účelem OP Zemědělství je podpora zemědělské prvovýroby a zpracování 

zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství a zajištění trvale 

udržitelného rozvoje venkova.  

 

Tento program má několik priorit. Priorita I – Podpora zemědělství, zpracování 

zemědělských produktů a lesního hospodářství, se týká naše podnikatelského záměru. Dále se 

tato priorita rozděluje do několika opatření a podopatření. Naším cílům vyhovuje OPATŘENÍ 

1.1, Podopatření 1.1.1., což jsou Investice do zemědělského majetku a podpora mladým 

začínajícím zemědělcům. Na internetových stránkách www.szif.cz jsou dále uvedeny veškeré 

podmínky, které musí splňovat osoba – žadatel o dotaci. S touto podporou lze dosáhnout 

dotace až do výše 60 % nákladů investičního projektu. 

 

K tomu, abychom mohli žádat o dotace ze strukturálních fondů je třeba nejprve zajistit 

zdroje na financování našeho podnikatelského záměru – v našem případě zažádat o úvěr. Poté 

můžeme požádat o dotaci na náš projekt. Oslovíme několik bank, které požádáme o možnost 

získání úvěru na financování našeho podnikatelského záměru a z nich si poté vybereme tu, 

která se nám bude jevit jako nejlepší pro náš projekt. 

                                                 
10 zdroj: www.szif.cz 
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4.1 Operační program Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství11 (OP RVMZ) 

 

Strategie Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP 

RVMZ) vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství a venkovském 

prostoru. Hlavní váha Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je 

kladen na investice do zemědělství, včetně podpory mladých zemědělců a dále na zpracování 

produktů zemědělské výroby.  

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podporuje zlepšování 

kvality a produktivity práce při zpracování zemědělských produktů s velkým důrazem 

kladeným na zvýšení kvality zemědělských produktů, které jsou uváděny na trh. 

 

Cíle programu: 

Prvořadým cílem strategie operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství formou další restrukturalizace a 

růstu produktivity práce. S tím souvisejí především investice do nových technologií 

zaváděných do zemědělství, do lidského kapitálu, stejně jako poskytování technických a 

poradenských služeb, pokud jde o testování/certifikaci jakosti; marketing a vývoz; podporu 

diversifikace, např. do potravinářského průmyslu.  

Je třeba odstranit faktory, které negativně působí na celý sektor zemědělství, jako jsou 

např. nízká produktivita práce, nízká kvalita zemědělských produktů, nedostatečný marketing 

a finančně nepříliš silný sektor potravinářského průmyslu.  

Dalším cílem je zajištění podmínek nutných pro tvorbu alternativních pracovních 

příležitostí ve venkovských oblastech cestou zvyšování přitažlivosti oblastí pro podnikatelské 

investice a zlepšování příležitostí pro podnikatele v zemědělství a v oblastech blízkých 

zemědělství. 

 

4.1.1 Rozdělení OP RVMZ12 

Program OP RVMZ se rozděluje na 3 priority. Každá priorita se rozděluje na opatření 

a každé opatření na podopatření.  

                                                 
11 zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/oprvmz 
12 zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/Programy_2004_2006/OPRVMZ/Pravidla/ 
              1205_Obecna_cast.doc 
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Priorita I - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu 

hospodářství 

OPATŘENÍ 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 

Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým 

začínajícím zemědělcům 

Podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností 

OPATŘENÍ 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 

OPATŘENÍ 1.3. Lesní hospodářství 

Podopatření 1.3.1.  Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a 

požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních 

opatření 

Podopatření 1.3.2. Investice do lesů 

Podopatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa 

Podopatření 1.3.4.  Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 

 

Priorita II - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání 

OPATŘENÍ 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí  

Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy 

Podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny  

Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 

Podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých 

zemědělství 

OPATŘENÍ 2.2. Odborné vzdělávání 

OPATŘENÍ 2.3. Rybářství 

Podopatření 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb 

Podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů - akvakultura 

Podopatření 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření 

 

Priorita III - Technická pomoc 

OPATŘENÍ 3.1. Technická pomoc 
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Z tohoto rozdělení je patrné, že našeho projektu na výstavbu nových skleníků se týká: 

Priorita I  - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

OPATŘENÍ 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 

Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým 

začínajícím zemědělcům 

4.1.2 Náležitosti a postup při podávání žádosti o finanční pomoc 

a) žádost o finanční pomoc se podává na standardizovaném formuláři, který tvoří 

obecná část žádosti a specifická část žádosti dle jednotlivých opatření/podopatření; 

b) k formuláři žádosti se přikládá jeden výtisk projektu a povinné a nepovinné přílohy; 

c) veškeré požadované přílohy musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií ne 

starší tří měsíců. Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro 

zaregistrování žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na zaregistrování 

žádosti (má vliv na výši bodového ohodnocení projektu); 

d) žádosti o finanční pomoc se podávají samostatně za každé podopatření, resp. za 

každý investiční záměr v termínech vyhlašovaných Ministerstvem zemědělství ČR 

a v úředních hodinách na příslušném Regionálním odboru Státního zemědělského 

intervenčního fondu dle místa realizace projektu.   

e) žádost o finanční pomoc a projekt předkládá a podepisuje žadatel osobně nebo 

prostřednictvím zmocněného zástupce před pracovníkem RO SZIF; pověření musí 

mít formu úředně ověřené plné moci s vymezením rozsahu zmocnění i časové 

platnosti; před vlastním podpisem žádosti pracovník RO SZIF zkontroluje 

oprávněnost osoby dokument podepsat; je-li žádost již podepsána, nelze tento podpis, 

není-li úředně ověřen, uznat; stejný postup platí i při podpisu žádosti o proplacení; 

f) každý projekt musí tvořit samostatnou funkční část, dílčí platby ani zálohy nejsou 

přípustné (tj. předkládá se pouze jedna žádost o proplacení výdajů projektu), není-li 

u příslušného opatření/podopatření uvedeno jinak; 

g) termíny pro příjem žádostí a opatření, kterých se dané kolo týká, jsou vyhlašovány 

ministrem zemědělství ČR minimálně 3 týdny předem formou tiskové informace, 

v odborném denním tisku (médiích), na internetových stránkách MZe a SZIF; 
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h) každá žádost včetně projektu a povinných příloh, která bude žadatelem předložena na 

příslušném RO SZIF, bude posouzena předběžnou administrativní kontrolou (úplnost 

dokumentace) a v případě, že bude žádost shledána kompletní, bude zaregistrována; 

i) zjistí-li RO SZIF následnou kontrolou, že žádost včetně projektu a příloh je neúplná 

nebo obsahuje zjevně chybné údaje, vrátí ji žadateli do 42 kalendářních dnů od dne 

jejího zaregistrování spolu s uvedením konkrétních závad a s výzvou k jejich 

odstranění. Nedojde-li k odstranění závad žádosti, projektu a příloh do 21 

kalendářních dnů ode dne vyhotovení výzvy, považuje se žádost za neúplnou a bude 

z registrace vyřazena. Lhůta pro vrácení počíná běžet dnem následujícím po dni 

zaregistrování žádosti, lhůta pro odstranění závad v žádosti počíná běžet dnem 

následujícím po dni vyhotovení výzvy k jejich odstranění. V případě, že termín končí 

ve dnech pracovního klidu, lhůta se posunuje na nejbližší pracovní den; 

j)  opravenou a doplněnou žádost, projekt a přílohy musí žadatel na příslušné RO SZIF 

doručit osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce; 

k) dodatečné předkládání nepovinných příloh není možné (nevztahuje se na odstranění 

závad v nepovinných přílohách předložených při registraci žádosti); 

l) dodatečné úpravy požadované míry podpory nejsou možné; 

m) zmeškání stanovených lhůt pro odstranění závad nelze prominout. 

 

4.1.3 Kdo může být příjemcem podpory?  

Příjemcem podpory jsou fyzické a právnické osoby nebo osoby zapsané do evidence 

samostatně hospodařících rolníků, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby, provozované 

jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem 

dosažení zisku.  

 

V případě podpory začínajícím mladým zemědělcům může být v souladu s čl. 8 nařízení 

Rady (ES) č. 1257/1999 příjemcem:  

a) fyzická osoba, která:  

- nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let,  

- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace,  

- zahajuje činnost na zemědělském hospodářství poprvé,  

- žádost může být podána do pěti let od zahájení činnosti v zemědělství.  
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b) právnická osoba, která má max. pět účastníků - fyzických osob, přičemž tito účastníci a 

členové statutárních orgánů musí splňovat následující podmínky :  

- žádný z nich nedosáhl ke dni podání žádosti věku 40 let,  

- každý z nich dosáhl minimální zemědělské kvalifikace,  

- každý z nich zahajuje činnost na zemědělském hospodářství poprvé,  

- žádost může být podána do pěti let od zahájení činnosti v zemědělství.  

 

4.1.4 Druh a výše podpory 

Podpora je přímá a nenávratná. Jedná se o podílové financování. 

  

Výše podpory dle nařízení Rady (ES) č.1257/1999 a nařízení Rady (ES) č.1260/1999:  

základní:do 50% přijatelných výdajů  

Příspěvek z EU činí maximálně 35 % přijatelných výdajů.  

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí maximálně 15 % přijatelných výdajů.  

v méně příznivých oblastech (LFA): do 60 % přijatelných výdajů  

Příspěvek z EU činí maximálně 35% přijatelných výdajů.  

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí maximálně 25 % přijatelných výdajů.  

 

v případě začínajících mladých zemědělců:  

základní: do 55 % přijatelných výdajů;  

v méně příznivých oblastech (LFA): do 65 % přijatelných výdajů  

Příspěvek z EU činí maximálně 35% přijatelných výdajů.  

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí maximálně 20 %; v méně příznivých oblastech maximálně 

30 % přijatelných výdajů.  

 

Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 318 tis. Kč do 31,8 

mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše pomoci na jednoho příjemce 

podpory/nositele projektu může být 95,4 mil. Kč. 
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4.1.5 Přílohy k žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU13 

Seznam Příloh pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství  

 

Podopatření 1.1.1.  

Příloha 1 - Regionální odbory SZIF  

Příloha 2 - Mapa regionů NUTS 2  

Příloha 3 - Bodovací kritéria  

Příloha 4 - Monitorovací indikátory  

Příloha 5 - Přijatelné výdaje  

Příloha 6 - Instruktážní list k vyplňování žádosti o finanční pomoc  

Příloha 7 - Osnovy projektů  

Příloha 8 - Formulář jednoduchého účetnictví  

Příloha 9 - Formulář podvojného účetnictví  

Příloha 10 - Čestné prohlášení  

Příloha 11 - Maximální přijatelné výdaje pro podopatření 1.1.1  

Příloha 12 - Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby  

Příloha 15 – Pokyny pro příjemce pomoci, zajišťování informačních a propagačních opatření  

Příloha 19 - Metodika výpočtu finančního zdraví  

Příloha 20 - formulář „Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství“ – samostatný formulář  

Příloha 21 - formulář „Ekonomická životaschopnost projektu“  

Příloha 24 – Podíl mladých zaměstnanců do 40 let 

 

Nejdůležitější přílohy k podopatření 1.1.1 jsou uvedeny v příloze č. 6.  

 

 

4.2 Možnosti získání úvěru 

 

K tomu, abychom mohli posoudit, u které banky si zažádáme o úvěr, musíme jich 

oslovit několik a posoudit je mezi sebou. Např. z hlediska výše úroků, možnosti splácení, doby 

splácení, výše poskytnutého úvěru, atd.. 

                                                 
13 zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
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Většina bank požaduje při poskytnutí úvěru zástavu movitou nebo nemovitou, či 

určitou záruku třetí osoby. Velmi zajímavý je program Českomoravské záruční a rozvojové 

banky (ČMZRB), která poskytuje klientům záruku k úvěrům až do výše 70 % z poskytnutého 

úvěru. Tento program záruky poskytuje banka pouze klientům, kteří si zažádají o úvěr u bank, 

s kterými má ČMZRB uzavřenou dohodu o spolupráci.   

 

4.2.1 Českomoravská záruční a rozvojová banka a její program  

ZÁRUKA ve znění Výzvy I14 

Zaměření programu: 

Cílem programu je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s příspěvkem 

k zaručovanému úvěru umožnit získání bankovních úvěrů určených na financování 

rozvojových projektů malých a středních podnikatelů a motivovat malé podnikatele v 

regionech se soustředěnou podporou státu ke zvýšení zaměstnanosti. 

ČMZRB nabízí několik programů, které se zabývají zárukami pro úvěry na investice. 

Jsou to tyto programy: 

a) M-záruka 

b) M-záruka s příspěvkem 

c) S-záruka 

d) S-záruka s příspěvkem 

ad a) M-záruka: 

• výše zaručovaného úvěru: až 5 mil. Kč,  

• výše záruky: až 70 % jistiny zaručovaného úvěru,  

• doba ručení: maximálně 15 let,  

• příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 0,1 % p. 

a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut 

finanční příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 3 % p. a. z výše záruky.  

 

ad b) M-záruka s příspěvkem 

Je poskytována za podmínek uvedených v bodě a). Doba splatnosti zaručovaného úvěru musí 

                                                 
14 zdroj: www.cmzrb.cz/app/rozcestnik/podpora-podnikani/programy-OPPI/prg_zaruka.htm 
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být delší bež 3 roky. Podmínkou získání příspěvku je realizace projektu v některém z regionů 

s intenzivní podporou. Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru činí 10 % vyčerpaného 

úvěru. 

 

ad c) S-záruka 

• výše zaručovaného úvěru: bez omezení,  

• výše záruky: až 80% jistiny zaručovaného úvěru,  

• doba ručení: maximálně 15 let,  

• příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky,  a to 0,1 % - 

0,3 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory 

poskytnut finanční příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 4 % p. a. z 

výše záruky. 

 

ad d) S-záruka s příspěvkem 

Je poskytována za podmínek uvedených v bodě a). Doba splatnosti zaručovaného úvěru musí 

být delší než 3 roky. Podmínkou získání příspěvku je realizace projektu v některém z regionů 

s intenzivní podporou. Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru  činí 10 % vyčerpaného 

úvěru. 

 

Způsobilé výdaje: 

- pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích 

účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou 

evidenci), 

- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 

- pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden 

jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, 

- pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako 

náklad/výdaj. 

- koupě podniku v konkurzu (podle § 476 - 488 obchodního zákoníku). 

 

DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. 
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Výhody: 

- jednoduchý a rychlý způsob získání záruky, 

- usnadnění přístupu k bankovním úvěrům - převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem, 

- příznivá cena záruky, 

- využití záruky zvyšuje bonitu klienta, 

- možnost získat finanční příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši 10 % vyčerpaného úvěru.  

 

V následující tab. 4.1 můžeme vidět srovnání jednotlivých typů záruk. Toto srovnání 

nám může pomoci s rozhodnutím, kterého programu záruky využijeme při financování našeho 

projektu. 

 

Tab. 4.1: Srovnání programů záruk 

 

Výše 

zaručované

ho úvěru 

Výše záruky 

v % (% 

jistiny 

zaručované

ho úvěru) 

Doba ručení 

(v letech) 

Část ceny 

záruky 

hrazená 

příjemcem z 

vlastních 

prostředků 

Finanční 

příspěvek k 

úhradě 

zbývající 

části ceny 

záruky 

Doba 

splatnosti 

úvěru 

Realizace 

projektu 

Finanční 

příspěvek k 

úvěru (% 

vyčerpanéh

o úvěru) 

M-záruka až 5 mil. až 70 % max 15 0,1 % p. a. 3 %    

M-záruka s 

příspěvkem 
až 5 mil. až 70 % max 15 0,1 % p. a. 3 % 

déle než 3 

roky 

v regionu s 

intenzivní 

podporou 

10 

S-záruka bez omezení až 80 % max 15 
0,1 – 0,3 % 

p. a. 
4 %    

S-záruka s 

příspěvkem 
bez omezení až 80 % max 15 

0,1 – 0,3 % 

p. a. 
4 % 

déle než 3 

roky 

v regionu s 

intenzivní 

podporou 

10 

Zdroj: vlastní 

 

Jelikož obec Leština patří do regionů s intenzivní podporou, jak dokládá příloha č. 7 

(Regiony s intenzivní podporou) můžeme využít možnost záruky s příspěvkem. Náš projekt 

nepřesáhne hodnotu 5 mil. Kč, proto je pro nás výhodný program M-záruky s příspěvkem.  
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Informace k M-zárukám 

M-záruka je ideálním řešením pro dynamické podnikatele. Do 5 pracovních dnů od 

podání žádosti budete informován, zda je možné záruku neprodleně vystavit.  

M-záruka (bez finančního příspěvku k zaručovanému úvěru) poskytovaná v 

programu ZÁRUKA je určena pro snazší získaní investičních i provozních bankovních úvěrů. 

M-záruka spojená s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru je určena pro 

podnikatele, kteří realizují projekty ve strukturálně postižených regionech, příspěvek 10 % 

vyčerpaného úvěru.  

M-záruku lze uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o 

spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem. Jsou to následující banky: 

- Citibank  

- Česká spořitelna  

- GE Money bank  

- Komerční banka  

- Raiffeisenbank im Stiftland    

- UniCredit Bank  

- Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 

 

Z tohoto vyplývá, že v případě požádání o záruku u ČMZRB musí nám úvěr 

poskytnout některá z výše uvedených bank.  

 

4.2.2 Posouzení bank a jejich úvěrů pro podnikatele 

Posouzení některých bank, které mají podepsanou smlouvu o spolupráci s ČMZRB je 

zachyceno v následující tab. 4.2. V této tabulce můžeme vidět srovnání z hlediska typů úvěrů, 

výše poskytovaného úvěru, doby splácení, úrokové sazby a poplatku za schválení a poskytnutí 

úvěru.  
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Tab. 4.2: Porovnání úvěrů pro podnikatele 

Název banky 
Název 
úvěru 

Min. výše 
úvěru 

Max. výše 
úvěru 

Min. doba 
splácení 

Max. doba 
splácení 

Úroková 
sazba (% 

p. a.) 

Poplatek za 
schválení a 
poskytnutí 

úvěru 

GE Money 
bank 

Investiční 300.000,- Individuálně  20 let  Individuálně 

Citibank Investiční  

Výše úvěru je 
dána bonitou 

klienta a 
zajištěním, 
max. 40% z 

obratu 

 7 let 0 
Stanoví se 

individuálně, min. 
4500,- 

Česká 
spořitelna 

Investiční  
Není 

stanovena 
1 rok 8 let 0 

0,5 až 2% z 
hodnoty úvěru, 
min. 5.000 Kč 

Komerční 
banka 

EU profi  30.000 EUR  5 let 0 Zdarma 

Program 
PONTE  

 neomezeně  5 let 0 
0,3 %, min. 
5.000,- max. 

30.000,- 

Poštovní 
spořitelna 

Malý 
investiční 

50.000,- 3.000.000,-  10 let 0 
0,5% z částky 

úvěru, min. 2.000 
Kč, max. 6.000 Kč 

Raiffeisenbank Podnikatelská 
rychlá půjčka 

50.000,- 1.500.000,- 1 rok 5 let 6,70 
Min. 1% z výše 

úvěru, min. 5.000 
Kč 

Zdroj: vlastní 

 

4.2.3 Komerční banka a její Program PONTE15 

Další možností je úvěr od Komerční banky, která má přímo program na podporu 

financování projektů s možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Tento program se 

jmenuje Program Ponte. Jelikož se týká našeho podnikatelského plánu, dále si jej definujeme. 

 

Úvěry programu PONTE jsou určeny: 

1. právnickým osobám (tuzemcům) podnikajícím na území ČR  

2. fyzickým osobám-podnikatelům (tuzemcům) podnikajícím na území ČR  

3. městům, obcím a krajům  

                                                 
15 zdroj: www.kb.cz/cs/seg/seg3/products/ponte_program.shtml 



   - 54 - 
  
 

Charakteristika úvěrů programu PONTE: 

Na financování projektů podporovaných ze Strukturálních fondů EU lze získat dva 

základní typy úvěrů: Úvěr na předfinancování grantu EU a Standardní úvěr na 

spolufinancování projektu. 

 

a) Úvěr na předfinancování grantu EU 

Jedná se o krátkodobý až střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi 

potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU.  

 

Patří sem zejména tyto druhy úvěrů: 

- investiční úvěr  

- úvěr na provozní a investiční potřeby  

- municipální úvěr  

Úvěr na předfinancování grantu EU se poskytuje v českých korunách, v odůvodněných 

případech i v cizí měně. U tohoto úvěru se používá především pohyblivá úroková sazba. 

Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. 

Jistina se splácí zejména z dotace čerpané ze Strukturálních fondů EU. 

b) Standardní úvěr na spolufinancování projektu 

Jde o střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které 

nejsou kryty dotací ze Strukturálních fondů EU.  

Zejména se jedná o tyto druhy úvěrů: 

- investiční úvěr  

- úvěr na provozní a investiční potřeby  

- municipální úvěr  

- úvěr na oběžné prostředky  

Standardní úvěr na spolufinancování projektu se poskytuje v korunách a vybraných 

cizích měnách (EUR, USD nebo CHF). Použít lze pevnou i pohyblivou úrokovou sazbu. 

Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. 

Jistina se splácí podle splátkového kalendáře smluvně stanoveného mezi klientem a KB. 
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Oba základní typy úvěrů lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám 

na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů. V odůvodněných 

případech mohou být výjimečně převedeny i na běžný účet klienta. 

 

Způsob splácení 

1. U úvěru na předfinancování grantu EU je jistina především splácena z dotace čerpané ze 

Strukturálních fondů EU  

2. U úvěru na spolufinancování projektu je jistina splácena dle splátkového kalendáře 

smluvně stanoveného mezi klientem a Komerční bankou  

Ceny úvěrů se řídí Sazebníkem Komerční banky. K zajištění se používají standardní 

zajišťovací prostředky s přihlédnutím k typu projektu a charakteru úvěru. 

 

Výhody úvěrů programu PONTE: 

- nabídka produktů Komerční banky odpovídající potřebám žadatelů o dotaci ze Strukturálních 

fondů EU  

- časová a věcná provázanost činností KB a státních institucí – umožňuje předkládat oběma 

subjektům stejný soubor dokumentů  

 

Úvěry programu PONTE Vám umožní: 

- řešit časový nesoulad mezi hrazením výdajů a čerpáním dotací  

- financovat výdaje nekryté dotací ze Strukturálních fondů 

 

Jak získat úvěr programu PONTE? 

Spolu se žádostí o úvěr bude KB zpravidla vyžadovat přílohy ve stejném rozsahu, 

v jakém je klient předkládá k žádosti o poskytnutí dotace. Jedná se o následující doklady: 

- aktuální dokumenty opravňující k podnikání  

- smlouva o sdružení v případě sdružení osob či svazků obcí  

- účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora (pokud je zpráva k dispozici) za 

předcházející dvě účetní období  

- aktuální rozvaha a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů (u klientů účtujících 

v podvojném účetnictví)  
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- kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle zákona 337/1992 Sb. a doplňujících údajů 

(u klientů s jednoduchým účetnictvím); kopie daňového přiznání musí být opatřena 

prezenčním razítkem příslušného finančního úřadu, prokazujícím převzetí originálu  

- prognózované účetní výkazy dokládající návratnost úvěru  

- prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích – formulář KB  

- vlastnické vztahy, majetkové podíly – formulář KB  

- doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku (například u zástavního 

práva k nemovitosti je to výpis z listu vlastnictví ne starší než 5 dnů, nabývací titul, pojistná 

smlouva apod.)  

- čestné prohlášení klienta, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči příslušnému finančnímu 

úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, příslušné 

obci, případně příslušnému celnímu úřadu (pokud je klient dovozcem); prohlášení musí 

obsahovat ustanovení o tom, že se žádnou z těchto institucí nemá klient sjednán splátkový 

kalendář na hrazení závazků po lhůtě splatnosti (Prohlášení jsou součástí formuláře Žádosti 

o úvěr.)  

- projekt včetně studie proveditelnosti, pokud je vyžadována pro projednání žádosti 

o poskytnutí dotace  

- stavební povolení  

- rozhodnutí o schválení projektu  

- smlouva o dílo  

- rozhodnutí o poskytnutí dotace  

 

Po osobní návštěvě v Komerční bance jsme se s majitelem rozhodli pro využití právě 

této možnosti financování našeho podnikatelského plánu.  

 

V příloze č. 8 přikládáme doklady, které si KB vyžádala k doložení k žádosti o úvěr na 

spolufinancování projektu.  
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5. VYHODNOCENÍ A VÝB ĚR NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY 

 

Pro vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty jsme použili metody čisté současné 

hodnoty, indexu rentability, vnitřního výnosového procenta a poslední metodou byla metoda 

doby návratnosti. 

 

Do následující tab. 5.1 jsme shrnuli výsledky našich výpočtů a uvedli jsme srovnání 

dle námi již dříve zmiňovaných metod pro posouzení investičních projektů.  

 

Tab. 5.1: Výsledky metod posuzování projektů 

Firmy ČSH PI VVP DN 
Pořadí dle 

výhodnosti variant 

A -250.404,887 Kč 0,87 5 % 4,34 let 3. 

B -956.372,7195 Kč 0,8 7 % 10,6 let 2. 

C 40.978,915 Kč 1,01 10 % 6,06 let 1. 

Zdroj: vlastní 

 

Při posuzování dle čisté současné hodnoty je nejlepší varianta s nejvyšší hodnotou 

ČSH. U tohoto ukazatele je velmi dobré, že posuzuje projekty i z hlediska času, ne pouze 

z hlediska vynaložených nákladů a získaných výnosů z investice. Musíme mít stále na paměti, 

že jedna koruna dnes má větší hodnotu, než jedna koruna zítra. Dnes můžeme tuto korunu 

investovat a do zítřka nám může přinést výnos. Např. korunu můžeme uložit na vkladový účet 

a zítřejším výnosem z této koruny nám bude úrok, který získáme tímto uložením. Tzn. 

současná hodnota zítřejší koruny je tedy nižší právě o tento úrok.  

Výpočtem touto metodou nám vyšla jako nejlepší řešení varianta firmy C, což je 

varianta firmy NETAFIM CZECH s. r. o. s hodnotou ČSH 40.978,915 Kč.  

 

Pokud chceme posuzovat projekty firem dle indexu rentability , tak je také nejlepší 

varianta s nejvyšší hodnotou PI. Jde o podíl současných hodnot efektů a nákladů, vypovídající 

o tom, jaký má investice efekt na každou vloženou korunu do investice. Představuje relativní 

hodnotu, vyjadřující poměr očekávaných diskontních peněžních příjmů za dobu životnosti ke 

kapitálovým výdajům. 
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Index rentability nám vyšel nejvyšší a tudíž nejlepší u varianty firmy C (NETAFIM 

CZECH s. r. o.) s hodnotou indexu 1,01.  

 

U vnitřního výnosového procenta je také nejlepší varianta s nejvyšší hodnotou. 

Vnitřní výnosové procento můžeme také jinak nazvat vnitřní mírou výnosu nebo vnitřní mírou 

návratnosti. Vnitřní míra výnosu je taková úroková míra, při které je ČSH peněžních toků 

investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní 

diskontní míra stejně rizikových investic. Platí také, že IRR je hodnota diskontního 

koeficientu, kdy NPV se rovná nule. Tato metoda je pro hodnocení efektivnosti investice 

stejně vhodná jako NPV. 

Nejvyšší hodnota nám vyšla opět u varianty C (firma NETAFIM CZECH s. r. o.) s 

hodnotou vnitřního výnosového procenta 10 %.  

 

A u posledního ukazatele, kterým je doba návratnosti je nejlepší ten projekt, u 

kterého nám vyjde doba návratnosti nejnižší. Doba návratnosti je období, během kterého se 

investice splatí z peněžních příjmů získaných ze zisků z investice po zdanění a z odpisů. Čím 

je doba návratnosti kratší, tím je investice hodnocena příznivěji. Dobu návratnosti někdy 

označujeme i jako dobu úhrady investice. 

U tohoto ukazatele ale musíme brát v úvahu i dobu životnosti projektu a posoudit DN 

s životností. Toto posouzení jsme provedli již dříve a můžete jej vidět v tab. 3.6 (Doba 

návratnosti a životnost projektů). Zde nám vyšla nejnižší a tudíž nejrychlejší doba návratnosti 

vložených finančních prostředků u projektu firmy A, čili projekt polské firmy AGRO-SUR.  

 

Vzhledem k výsledkům, které nám vyšly z jednotlivých ukazatelů jsme usoudili, že 

jako nejlepší projekt nám vychází projekt C, jehož výstavbu nabízí firma NETAFIM CZECH 

s. r. o.. 

 

Firma NETAFIM CZECH s. r. o. je nám již dobře známá, neboť v naší firmě 

realizovala již několik menších zakázek, které se týkaly závlahového systému celého 

zahradnictví.  
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 Společnost NETAFIM CZECH s.r.o. je držitelem CERTIFIKÁTU 

ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ISO 14001:2004 a CERTIFIKÁTU 

MANAGEMENTU JAKOSTI ISO 9001:2000 a je v přípravě na certifikaci podle ISO 14001: 

2004.   

 

 NETAFIM CZECH s. r. o. je v současnosti velice dynamicky se vyvíjející společností, 

která na základě požadavků zákazníků projektuje, dodává materiál a i realizuje veškeré 

závlahové systémy16. 

                                                 
16 zdroj: www.netafim.cz 
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ZÁVĚR 

 

V diplomové práci se snažím upozornit na to, že i malé a střední podniky mohou být 

na trhu stejně úspěšné jako velké nebo nadnárodní podniky. Všichni podnikatelé se musí řídit 

heslem „Inovuj nebo nepřežiješ!“ a tímto heslem se řídil i majitel zahradnictví pan Jiří 

Odstrčil, který se rozhodl zmodernizovat své zahradnictví tím, že zbourá staré a následně 

vybuduje úplně nové skleníky pro svou firmu.  

 

Cílem diplomové práce bylo pomoci majiteli zahradnictví v rozhodnutí o velké 

finanční investici do modernizace jeho firmy. Má diplomová práce pomohla k rozhodnutí, 

které firmě zakázku na výstavbu nových skleníků zadat a jakou formu financování zvolit. 

Pokusili jsme se sestavit podnikatelský záměr, který by měl pomoci při rozhodování a při 

možnosti získání úvěru.  

 

V teoretické části své práce jsem se věnovala popsání toho, co podnikatelský záměr je 

a k čemu nám slouží, dále jak bychom jej měli tvořit, co by měl obsahovat a pokusila jsem se 

nastínit i další druhy plánů, které se mohou ve firmě objevit. Dále se snažím zhodnotit 

jednotlivé ukazatele pro posouzení investičních projektů a v poslední části jsem zpracovala 

otázku financování podnikatelských plánů, tzn. zdroje financování a podpůrné programy ze 

strukturálních fondů Evropské unie.  

 

Praktická část diplomové práce nám více přiblíží podnik jako takový, jednotlivé 

nabídky projektů firem, týkající se našeho podnikatelského záměru a možnosti financování  

s větší důrazností na možnost získání dotace ze strukturálních fondů EU.  

 

V poslední části své diplomové práce se snažím vyhodnotit firmy, které jsou vhodné 

pro realizaci našeho podnikatelského plánu a dále možnosti financování našeho projektu. 

K rozhodnutí o tom, které firmě zakázku zadat nám pomohli ukazatele čisté současné hodnoty, 

indexu rentability, metoda vnitřního výnosového procenta a poslední byla doba návratnosti. 

Nabídky firem jsem posoudila těmito ukazateli a jako nejlepší varianta pro realizaci projektu 

mi vyšla nabídka firmy NETAFIM CZECH s. r. o.. Tato firma má sídlo v Lounech a zabývá 
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se také závlahovými systémy pro velká, ale i menší zahradnictví. Firma NETAFIM CZECH   

s. r. o. spolupracovala se zahradnictvím Jiří Odstrčil již dříve a to dodávkou závlahového 

systému pro celé zahradnictví. 

 

Dále se majitel rozhodl využít možnosti získání dotace ze strukturálních fondů EU. 

Proto v nejbližší době odešle veškeré materiály, které jsou potřeba doložit k žádosti o dotaci a 

požádá komerční banku o úvěr z jejich podpůrného programu PONTE. Tento úvěr se pokusí 

zajistit zárukou, kterou poskytuje podnikatelům ČMZRB. 

 

Věřím, že má diplomová práce pomůže jak ke snadnějšímu rozhodnutí a rychlejší 

komunikaci s bankou, tak i s podáním žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie.   
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