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1 Úvod 

Analýza financování investičních projektů představuje podstatnou část finančního 

řízení. Diplomová práce se zabývá analýzou financování výstavby nové sportovní haly 

v Hlučíně. Při uskutečnění investičního plánu vzniká mnoho otázek, především ohledně 

financování projektu. Jejich vyřešení lze pokládat za jedno z nejdůležitějších manažerských 

a strategických rozhodnutí v každé firmě, protože výrazně ovlivní budoucí směřování firmy 

a také její rozhodování.  

Cílem diplomové práce je zaměřit se na vypracování a konkretizaci podnikatelského 

plánu včetně provedení finanční analýzy pomocí poměrových ukazatelů a hodnocení 

efektivnosti investičního projektu pomocí vybrané vhodné metody. Během sestavování 

finanční části plánu bude posouzeno, zda je plán realizovatelný, konkurenceschopný 

a finančně výhodný.  

Pro dosažení cíle práce bude použita metoda komparace, analýzy a deskripce. 

Tato práce se bude opírat o odborné publikace, články a internetové zdroje, informace a data 

budou čerpány také z legislativy. 

V  diplomové práci budou popsány teoretické možnosti financování projektu výstavby 

sportovní haly. Objeví se zde přehled důvodů, které vedou vlastníky peněžních prostředků 

k investicím a také rozdělení zdrojů, ze kterých mohou být tyto investice financovány. 

Důležitou částí bude popis jednotlivých poměrových ukazatelů finanční analýzy, které budou 

využity v praktické části diplomové práce. Bude zde uveden výběr nejdůležitějších metod 

hodnocení efektivnosti investičních projektů, které budou dále analyzovány a v praktické části 

bude vybrána vhodná metoda ke zjištění ekonomické efektivnosti projektu. 

V práci bude také charakterizována fiktivní firma Sport aréna Hlučín, která zvažuje 

realizaci investice do výstavby nové sportovní haly, včetně popisu sportovní haly a jejího 

prostředí. Pozornost bude věnována rozboru podnikatelské příležitosti z pohledu marketingu 

a elementárnímu popisu poskytovaných služeb. Bude zde vypracován marketingový plán 

včetně analýzy SWOT.  

Hlavní část diplomové práce bude věnována výpočtu vybraných poměrových 

ukazatelů finanční analýzy za 4 roky (2010 – 2013). Jednotlivé ukazatele finanční analýzy 

budou hodnoceny s ohledem na jejich vývoj za analyzované období pomocí teoretických 

znalostí poměrové finanční analýzy. V závěru bude z dostupných finančních údajů 

vyhodnocena ekonomická efektivnost investice za 30 let životnosti projektu pomocí vybrané 
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metody hodnocení investičních projektů. Na základě výsledků vybrané metody bude 

doporučeno zda investici realizovat nebo zamítnout. 

Práce bude zpracována pro aktuální ekonomickou situaci, která je silně ovlivněna stále 

probíhající finanční krizí. Banky stále zvažují poskytnutí každého většího úvěru, 

a proto se bude jednat o menší projekt, než bylo původně zvažováno. Nedůvěra na finančních 

trzích přetrvá ještě několik dalších let, a proto bude s ohledem na rizika zvolen méně 

ambiciózní projekt, který je však daleko méně rizikový. Jedná se o velice rozsáhlou 

problematiku, a proto není úmyslem této práce ji postihnout v celé její šíři. Tato práce bude 

zaměřena především na nejdůležitější oblasti financování dané investice a následné hodnocení 

projektu. 
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2 Teoretická východiska financování investic 

Kapitola teoretická východiska financování investic slouží především jako podklad 

pro vypracování následujících dvou kapitol, ve kterých bude analyzováno financování 

konkrétní investice, a to projektu výstavby sportovní haly. Kvalitní příprava tohoto projektu 

bude klíčová pro úspěšné zavedení firmy a návratnost investice v podmínkách neustále nově 

vznikajících konkurenčních projektů. Pojem investice může být charakterizován jako 

odložená spotřeba. Jedná se o peněžní výdaje, u nichž se očekává přeměna na nepeněžní 

majetek, který bude generovat peněžní příjmy v časovém horizontu delším než jeden rok. 

Investice do určitých druhů aktiv by měla vlastníkovi umožnit dosáhnout prospěchu, který lze 

vyjádřit přímo penězi. V tomto případě se jedná o zhodnocení investice z výnosů, které budou 

vznikat provozem této investice. Jako další možnosti zhodnocení investic (především 

u akciových společností) lze zmínit nárůst ceny, kterého je možno dosáhnout při prodeji, nebo 

o výnosy plynoucí z vlastnictví investice (dividendy, úroky, nájemné, jiné příjmy). 

Prospěch z investic však lze vyjádřit také jinak než penězi, a to nepřímo 

prostřednictvím synergického efektu. Lze ho popsat jako úsporu nákladů, zvýšení obratu nebo 

např. obsazení nového segmentu trhu. Další možností jak získat prospěch z investiční činnosti 

nepřímo může být konkurenční výhoda, kterou lze získat na trhu jako např. databáze klientů, 

pořízení nové technologie či know-how, apod. 

Ve veřejném sektoru se objevuje efekt budoucího veřejného prospěchu pro občany. 

Typickým příkladem může být zlepšování dopravní dostupnosti budováním nových silnic 

a dálnic. 

 

2.1 Zdroje financování 
 

Pro výstavbu sportovní haly je potřeba zajistit potřebné finanční zdroje, bez kterých 

se při realizaci projektu nelze obejít. „Finanční zdroje lze klasifikovat podle tří hledisek. 

Prvním z nich je místo, odkud se tyto zdroje získávají. Pokud je tímto místem podnik a jeho 

vlastní činnost, jde o interní (vnitřní) zdroje, resp. interní kapitál, a v případě, že tyto zdroje 

pocházejí z vnějšku podniku, jde o externí zdroje, resp. externí kapitál.  
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Druhé hledisko se týká vlastnictví a v souladu s ním lze finanční zdroje rozčlenit 

do dvou skupin, které tvoří vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje). Třetím 

hlediskem je doba, na kterou podnik kapitál získává, resp. do které jej musí uhradit.“1 

Podle doby lze dále kapitál rozdělit na dlouhodobý se splatností delší než jeden rok 

a krátkodobý s povinností uhradit jej do jednoho roku.  

 

2.1.1 Vlastní (interní) zdroje financování 
 

Podnik může hledat finanční zdroje potřebné pro realizaci projektu ve svých zdrojích 

(interní financování). Tento způsob financování přichází v úvahu pouze pro existující firmy, 

které měly možnost tyto zdroje vytvořit.  

 

Odpisy 

Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku jsou přirozeným, stabilním 

a rozhodujícím zdrojem interního financování podniku pro obnovu dlouhodobého majetku. 

Jejich základní a nejdůležitější funkcí je postupný přenos nákupní ceny investičního majetku 

do nákladů a tím postupně snižovat jeho výši v aktivech rozvahy a zajistit jeho obnovu. 

Odpisy jsou pro firmu nákladem, ale nepředstavují peněžní výdaj v daném čase, a jedná 

se proto o nepeněžní náklady, které snižují celkový zisk podniku. Částky odpisů získává 

podnik z tržeb, tj. v cenách prodané produkce, a jsou součástí jeho peněžních příjmů. 

Z pohledu zdrojů jsou odpisy pro podnik výhodnější než zisk, poněvadž nepodléhají zdanění. 

Celkové množství odpisů zůstává podnikům k dispozici a můžou s nimi dále nakládat podle 

uvážení na základě finančního plánování podniku. Odpisy představují významnou položku 

v nákladech podniku a objevují se ve výkazu zisku a ztráty. Představují peněžní vyjádření 

fyzického a morálního opotřebení hmotného a nehmotného majetku za určité období. Jistým 

problémem může při vyjadřování výše odpisů jako ukazatele opotřebení investičního majetku 

být skutečnost, že nelze dosti přesně zachytit reálnou míru opotřebení. Ta souvisí 

např. se ztrátou funkčnosti vlivem používání ve výrobním procesu (tzv. fyzické a materiální 

opotřebení, ale také vlivem morálního zastarávání, jehož hlavním exponentem je technický 

pokrok).  

 Výše odpisů nikdy nevyjadřuje přesné opotřebení majetku, protože ten podléhá 

různým typům opotřebení (fyzické, materiální a morální). Někdy se lze setkat s odvozováním 

odpisů podle doby ekonomické životnosti (skutečné opotřebení majetku) jednotlivých druhů 

                                                           
1 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, (2001), s. 71. 
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majetku. Odpisy představují významnou část nákladů firmy a jako takové podstatným 

způsobem ovlivňují účetní zisk, který firma vykazuje. 

Správné hospodaření s odpisy patří mezi významné nástroje finančního řízení všech 

podnikatelských subjektů a je také součástí finanční politiky státu, který stanovuje možnosti 

a způsoby odepisování prostřednictvím daňových předpisů. Průběh opotřebení však odpisy 

mohou vyjádřit pouze zjednodušeně, poněvadž nelze dost přesně zachytit reálnou míru 

opotřebení daného majetku. Ta závisí nejen na omezení či ztrátě funkčnosti vlivem používání 

ve výrobním procesu (tzv. fyzické či materiální opotřebení), ale souvisí také s technickým 

pokrokem, který způsobuje morální zastarávání. Je třeba odvozovat odpisy 

od tzv. ekonomické živnosti, jež má respektovat jak fyzické, tak i morální opotřebení, 

zejména u strojů a zařízení. 

Rozeznávají se různé metody odepisování: lineární, degresivní, progresivní 

a nerovnoměrné. Při odepisování staveb a budov se v praxi většinou lze setkat s lineárním 

způsobem odepisování tohoto majetku. V případě odepisování ostatního hmotného majetku 

se v praxi využívají zrychlené metody odepisování, které znamenají pro firmu rychlejší 

obnovu a modernizaci jeho majetku a tím podněcují inovační aktivitu. Výhodou  zrychleného 

odepisování je nižší zisk a tím i nižší daňový základ v prvních letech odepisování. Na konci 

životnosti majetku je zisk vyšší a zvyšuje se také daňový základ. Většina podniků v ČR 

upřednostňuje co nejrychlejší odepisování majetku v počátečních letech životnosti. 

Od 1. 1. 2010 začaly v České republice platit změny daní, které jsou součástí 

protikrizových opatření české vlády na zmírnění deficitu veřejných financí. Součástí tohoto 

balíčku je také možnost zkrácení doby odepisování majetku zařazeném v první a druhé 

odpisové skupině při splnění určených podmínek. Tento nově pořízený majetek musí být 

pořízen od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Majetek musí být v tomto období skutečně 

zakoupený. U první odpisové skupiny se jedná o snížení doby odepisování ze 3 na 1 rok 

a ve druhé odpisové skupině z 5 let na 2 roky. Jedná se o rovnoměrné odpisování s tím, 

že první rok se odepíše 60 % pořizovací ceny a druhý rok zbylých 40 %. Odpisy a odpisová 

politika je v právním řádu České republiky ukotvena a řídí se příslušnými zákony2. 

                                                           
2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk podniku patří společně s odpisy k množstevně nejdůležitějším 

interním zdrojům financování investic. Jedná se o tu část zisku po zdanění, která není použita 

na tvorbu fondů ze zisku, vyplacena v dividendách nebo podílech na zisku. Je to tedy 

zbytková (reziduální) položka, která zůstává na konci procesu rozdělování zisku. V rozvaze 

je nerozdělený zisk součástí vlastního jmění (jako jeho další součást spolu se základním 

jměním, emisním ážiem a fondy ze zisku). 

Celková výše nerozděleného zisku není většinou významná vzhledem k celkovému 

kapitálu podniku, což se ovšem nedá říct o jeho podílu na financování investic, který 

je mnohdy mnohem podstatnější. Položky ovlivňující velikost nerozděleného zisku jsou: 

 
� zisk běžného období – odráží se v něm celková účelnost a hospodárnost podniku; 

� daň ze zisku – nerozdělený zisk ovlivňuje spíše nepřímo; podnik může tuto položku 

ovlivnit přes tzv. daňově ovlivnitelné či neovlivnitelné náklady; 

� dividendy, podíly na zisku – také zde existuje nepřímá závislost nerozděleného zisku 

na těchto veličinách; velmi významná je i skutečnost, že o dividendách či podílech 

na zisku v konečné fázi nerozhoduje management podniku, ale jeho vlastníci; 

� tvorba rezervních fondů ze zisku. 

 

2.1.2 Cizí (externí) zdroje financování 
 

Cizí zdroje financování jsou jedinou možností pro financování investic nově 

vznikajícími firmami a je také nutno zmínit, že se bez nich obejde málokterý podnik. Druhy 

externího financování jsou velice rozmanité, což je způsobeno neustálým vývojem 

a inovacemi na finančních trzích. Externí zdroje financování budou využity i při realizaci 

projektu popsaného dále v diplomové práci, a proto bude tato problematika rozvedena 

obšírněji. V ekonomickém prostředí České republiky mají jednoznačnou převahu dlouhodobé 

úvěry, případně dluhopisy a finanční leasing, a proto jim bude i v této práci věnováno nejvíce 

pozornosti. Možnost financování projektů emisí akcií u akciových společností 

je nejrozšířenější způsob financování projektů ve vyspělých zahraničních zemích. Akcie jako 

způsob financování je zmíněn v diplomové práci pouze okrajově, neboť praktická část této 

práce je věnována společnosti s ručeným omezeným (s.r.o.). 

Nejvýznamnějším zdrojem cizího kapitálu určeného k financování nových 

investičních projektů jsou banky. Banky při jednání o úvěru vždy vyžadují podrobný 



 7 

investiční záměr (podrobný popis projektu, jeho finanční analýzu a hodnocení návratnosti 

investice). 

Financování prostřednictvím cizích zdrojů umožňuje lépe a rychleji reagovat 

na potřebné změny podnikového majetku v souvislosti se změněnou situací na trhu, otvírá 

také cestu rychlejší tvorbě podnikového kapitálu při zakládání podniku. Externí financování 

může pomoci při zvyšování efektivnosti v podnikání a růstu rentability vlastního kapitálu 

za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší než rentabilita celkového 

kapitálu. 

„Jako hlavní důvody využívání externích zdrojů financování investic lze zmínit 

alespoň tyto: 

� investor nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem nezbytným k financování 

zamýšlené investice; 

� použitím „vlastního“ kapitálu, např. novou emisí akcií, přibráním společníka apod., 

rozřeďuje původní vlastník své rozhodování a řídící pravomoci, což u půjčky 

nenastává; 

� cizí kapitál je všeobecně levnější než vlastní kapitál, a to z důvodu nižší úrokové míry 

bank, než je např. míra výnosnosti akcií, a tzv. daňového efektu (daňového štítu). 

 

Jestliže byly uvedeny důvody pro použití externích zdrojů, je nutné zmínit několik 

aspektů, které hovoří proti využívání těchto zdrojů při pořizování investic. Jsou to zejména 

tyto skutečnosti: 

� cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu a jistotu; 

zadluženost je zvláště nebezpečná při poklesu výroby popř. zakázek (např. v období 

všeobecné recese); zatímco zadlužený podnik při poklesu odbytu není schopen splácet 

dluhy (často ani úroky z dluhů), podnik pracující jen s vlastním kapitálem toto období 

přežije; vysoce zadluženému podniku v období poklesu výroby (zakázek) hrozí 

bankrot; 

� každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat, neboť banky i jiní věřitelé se bojí 

o svůj kapitál; vyšší úroková míra, kterou věřitelé požadují, snižuje a nakonec i neguje 

efekt finanční páky; 

� pro některé obory je cizí kapitál obtížně dostupný vzhledem k charakteru jejich 

činnosti (leasingové společnosti, poradenské firmy aj.).“3 

 
                                                           
3 VALACH, J. Investiční a dlouhodobé financování, (2006), s. 285. 
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Rozeznává se mnoho druhů dlouhodobých finančních zdrojů, které firmy využívají 

k různým účelům, nejčastěji však k financování investičních projektů. Mezi formy 

financování z cizích zdrojů patří: 

- akcie,  

- obligace, 

- dlouhodobé a střednědobé úvěry, 

- finanční leasing, 

- dotace ze státního rozpočtu. 

 

Dlouhodobé úv ěry 

„V řadě evropských zemí, Japonsku a také v České republice těžiště návratného 

financování podnikových investic nespočívá v emisi obligací, ale ve střednědobých 

a dlouhodobých úvěrech.“4 V literatuře se lze setkat s dělením úvěrů na střednědobé 

(1 až 5 let) a dlouhodobé (nad 5 let), pro účely této diplomové práce bude dodrženo 

hodnocení úvěrů jako dlouhodobé, pokud doba splatnosti překročí jeden rok. Dlouhodobé 

úvěry jsou nejčastějším způsobem financování investic, a proto je důležité mu věnovat 

dostatečnou pozornost také v teoretické části této práce.  

„Dlouhodobé úvěry poskytované bankami, případně i jinými subjekty, jako jsou 

např. dodavatelé technologie a výrobního zařízení, představují u nás nejvýznamnější zdroj 

financování rozvoje podniku, tj. jeho nových podnikatelských projektů. Velikost úvěru 

a způsob jeho splácení ovlivňuje jednak úroky tvořící součást finančních nákladů, 

tj. nákladové úroky, jednak peněžní toky prostřednictvím splátek úvěru.“5 Smluvní podmínky 

jsou tvořeny individuálně mezi bankou a klientem (podnikem), důležitá je zejména doba 

splatnosti, protože bývá většinou delší než jeden rok. Maximální doba splatnosti bývá 

v literatuře zmiňována jako 10 let, některé banky můžou nabídnout stabilním, zavedeným 

podnikům i úvěry s delší dobou splatnosti, ale není to v praxi obvyklé. Podnik má možnost 

získat dlouhodobý úvěr třemi hlavními způsoby. Prvním způsobem je získání bankovního 

úvěru, který poskytuje komerční banka v peněžních prostředcích. Dodavatelský úvěr, který 

poskytuje dodavatel na některé druhy fixního majetku po dohodě s odběratelem lze označit 

jako druhý způsob. Třetí způsob není v našich podmínkách využíván tak často jako předchozí 

a jedná se o přijaté zálohy od odběratelů a vydané dlouhodobé směnky. 

 

                                                           
4 VALACH, J. Finanční řízení podniku, (1999), s. 358. 
5 FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, (2001), s.73. 
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� Dlouhodobý bankovní úvěr 

Podnik má možnost získat dlouhodobý bankovní úvěr prostřednictvím termínované 

půjčky nebo hypotečního úvěru. 

U hypotečních úvěrů se jedná o specifickou formu úvěru, která je refinancována 

pomocí emise hypotečních zástavních listů. Hypoteční úvěry se poskytují proti nemovité 

zástavě, většinou se jedná o pozemkový nebo bytový majetek, nikoli o majetek průmyslový, 

protože ten má příliš kolísavou hodnotu. Hypotečních úvěrů jako dlouhodobého zdroje 

financování se v současné praxi české ekonomiky používá spíše výjimečně, je však třeba 

si uvědomit, že zde hovoříme o klasickém hypotečním úvěru, nikoliv o pouhé půjčce 

se zárukou zástavním právem k nemovitosti. Tyto půjčky patří spíše do níže uvedených 

termínových půjček. 

Termínovanou půjčku poskytuje banka nejčastěji na rozšíření hmotného investičního 

majetku podniku, proto bývá často označována jako investiční úvěr. Dále bývají poskytovány 

na rozšíření oběžného majetku, na pořízení nehmotného majetku, na několikaleté rozlišování 

nákladů příštích období a z mnoha jiných důvodů. 

Celková výše úroků z bankovního úvěru bývá ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi 

ně velikost úvěru, doba splácení, způsob splácení, odklad splátek a úroková sazba. Stanovení 

úrokové sazby závisí především na rozhodnutí banky. Toto rozhodnutí je podloženo 

posouzením bonity uchazeče o úvěr a také z míry rizika poskytnutého úvěru. Na velikost 

úrokové sazby mají vliv také ostatní faktory, mezi které patří především velikost úroků 

v ekonomice, možnost odkladu splátek a inflační očekávání. Takovýto výpočet úrokových 

sazeb je časově náročný a tudíž nákladný. Banky proto častěji používají tzv. pevnou úrokovou 

sazbu. Úrok u dlouhodobých bankovních úvěrů bývá vždy vyšší než v případě krátkodobých 

úvěrů, protože rizikovost je pro banku vyšší u úvěru poskytnutého s delší dobou splatnosti. 

„Za jinak stejných podmínek (tj. pokud jde o velikost úvěru, úrokovou sazbu, odklad 

splátek a dobu splácení) bude velikost úroků i časové rozložení dluhové služby (souhrnu 

úroků a splátek v jednotlivých obdobích) závislé na způsobu splácení. V úvahu přicházejí 

tři základní způsoby splácení, a to: individuální splátkový plán, rovnoměrné splácení, splácení 

anuitou. Individuální splátkový plán je výsledkem jednání uchazeče o úvěr s poskytovatelem 

kapitálu (např. bankou). Jeho součástí jsou velikosti a termíny jednotlivých splátek, které 

pak určují velikost úroků v jednotlivých letech. Rovnoměrné splácení vychází z toho, že úvěr 

je splácen částkami stejné velikosti v pravidelných termínech, a to vždy počátkem, 

resp. koncem období. V případě ročních splátek stanovíme úroky snadno jako součin dosud 

nesplacené výše úvěru a úrokové sazby dělené stem. V případě splátek s větší frekvencí 
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je třeba počítat úroky z jednotlivých období zvlášť a úroky za rok jsou pak získány jako jejich 

součet. Při splácení anuitou platí, že součet splátek a úroků za každé období je konstantní 

veličina, tzv. anuita. Velikost anuity se stanovuje podle vztahu uvedeného ve vzorci č. 2.1.“6 
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Součástí úvěrových smluv bývají také ujednání pro případ neplnění závazků ze strany 

investora, kterému byla poskytnuta půjčka; obvyklá je formulace ujednání, která bance 

dovoluje v případě neplnění závazků ze strany dlužníka vyžadovat okamžité splacení celé 

půjčky při dodržení určitých podmínek a postupů ze strany banky. Ve většině případů se však 

jedná o poslední alternativu, v praxi používanou spíše ojediněle, tomuto průběhu většinou 

předchází snaha dohodnout se s dlužníkem na jiném postupu. 

 

� Ostatní typy dlouhodobých úvěrů (dodavatelské úvěry) 

Dodavatelský úvěr je další možností financování investic v podniku. Jedná se o běžný 

úvěr, ale neposkytuje ho banka, ale přímo dodavatel strojů, technologických celků, atd. Tyto 

dodavatelské úvěry jsou většinou poskytovány pouze na část zařízení a odběratel postupně 

splácí dohodnutou částku dodavateli včetně úroků. 

Dodavatelé také zohledňují v ceně zařízení skutečnost, že dodávkou poskytují 

odběrateli úvěr tím, že do ocenění dodávky započítávají i tyto finanční náklady, které 

jim vznikají. Dodávka na úvěr je potom dražší než při okamžitém zaplacení. 

 

� Projektové financování 

Tento způsob financování je využíván zejména při velmi rozsáhlých a kapitálově 

náročných projektech. Většinou při tomto způsobu financování spolupracuje několik 

navzájem konkurenčních obchodních bank, protože žádná z nich nemá dostatečný kapitál 

na poskytnutí úvěru a musí požádat o pomoc ostatní banky. 

                                                           
6 FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, (2001), s.74. 

(2.1). 
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2.2 Finanční analýza firmy 
 

Oblast finanční analýzy je důležitou částí finančního řízení podniku a je tvořena celou 

řadou poměrových ukazatelů, které jsou využívány při hodnocení finanční situace 

a výkonnosti podniku. 

Smyslem využití ukazatelů je posouzení a zhodnocení finanční situace podniku 

a doporučení stanoviska, které bude určovat jeho další vývoj. Finanční analýza je nezbytná 

pro komplexní posouzení současné finanční situace podniku, prognostickou předpověď 

budoucí finanční situace podniku a k přípravě opatření ke zlepšení ekonomické situace 

podniku a zajištění jeho další prosperity. 

V této práci i ve všech ostatních technicko-ekonomických studiích přestavuje finanční 

analýza důležitou část při rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu, a proto jí bude 

v praktické části práce věnována náležitá pozornost. Prostřednictvím výsledků finanční 

analýzy lze posoudit finanční situaci podniku, odhalit silné a slabé stránky ve financování 

a také pomocí zjištěných informací lépe odhadnout vývoj finanční situace podniku 

v budoucnosti. Do finanční analýzy se promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové 

a obchodní činnosti, inovační aktivita a další podnikové činnosti. Finanční situaci je tedy 

nutno chápat jako komplexní model skládající se z mnoha dílčích charakteristik a jejich 

vazeb. Finanční analýzu lze rozdělit na čtyři na sebe navazující postupné fáze: diagnóza 

základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace 

hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. 

Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, odrážejí úroveň podniku 

a jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů. 

 

Poměrové ukazatele 
 

Finanční poměrové ukazatele představují vztahy mezi několika, nejméně však dvěma 

částkami vybranými z finančních výkazů firmy. Rozhodnutí, která čísla z finančních výkazů 

budou využita záleží na oblasti, kterou je potřeba vyhodnotit. Nyní je využíváno velkého 

množství poměrových ukazatelů, které se většinou liší pouze drobnými úpravami. Vypočtené 

hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů nikdy nelze interpretovat pomocí optimálních 

hodnot, ale vždy je nutné přihlížet ke konkrétní situací v daném podniku a na řadu dalších 

okolností. Bez znalosti situace v dané firmě nelze jednoznačně říci, zda je výsledek dobrý 

nebo špatný. Při hodnocení pomocí poměrových ukazatelů je důležité učinit analýzu z více 
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hledisek a až poté vyvozovat závěry. Častou chybou je právě povrchní hodnocení pomocí 

jednoho ukazatele, které bývá většinou nepřesné a nekomplexní. 

Vybrané ukazatele finanční poměrové analýzy budou posuzovány v praktické části 

diplomové práce, protože jsou považovány za důležitou část při komplexním hodnocení 

finanční situace firmy. Poměrové ukazatele lze v literatuře najít označeny také jako podílové, 

protože jejich výpočet se provádí vydělením jedné položky nebo skupiny položek jinou 

položkou nebo skupinou položek, mezi kterými jsou určité finanční souvislosti. Podstatný 

při hodnocení výsledků finanční poměrové analýzy je fakt, že nejde stanovit univerzální 

optimální hodnoty poměrových ukazatelů. Výsledky se vždy odvíjí od situace v konkrétním 

podniku a podle toho musí být také interpretovány. 

Největší nebezpečí finanční analýzy pramení právě z interpretace výsledků 

jednotlivých poměrových ukazatelů, kdy se některému z nich přikládá příliš velký význam, 

anebo se vyvozují výsledky pouze z jednoho ukazatele.  

 

2.2.1 Ukazatele finan ční stability a zadluženosti 
 

Ukazatel zadluženosti představuje vztah mezi cizími zdroji na jedné straně a vlastními 

zdroji na straně druhé. Se stoupající zadlužeností roste finanční páka a zároveň i ukazatel 

zadluženosti. Vysoká hodnota ukazatele je pro podnik nebezpečná a může ho snadno přivést 

do tísně finančních problémů. 

Zadluženost však není pro podnik vždy negativní a určitá výše zadluženosti 

je pro firmu dokonce výhodná. Ve firmách, které se vyznačují finanční stabilitou, pomáhá 

určitá výše zadluženosti k lepší celkové rentabilitě a tím pádem také k vyšší tržní hodnotě 

podniku. 

Důležitý ukazatel, který umožňuje porovnání údajů z rozvahy a hodnocení různých 

stránek finančního zdraví podniku, se nazývá podíl vlastního kapitálu na aktivech 

a je znázorněn ve vzorci č. 2.2. 

 

celkem Aktiva

kapitál Vlastní
 aktivech  nakapitálu   vlastníhoPodíl =  

 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr, kterým jsou aktiva podniku financována penězi 

vlastníků. Ukazuje, jak velká je dlouhodobá finanční stabilita podniku a zároveň udává, 

do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky vlastními zdroji. Obecně platí, 

(2.2). 
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že zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability. Dalším ukazatelem, 

který bude využit je stupeň krytí stálých aktiv a lze ho vypočítat podle vzorce č. 2.3. 

 

aktiva Stálá

kapitál Dlouhodobý
 =SAkrytíStupeň  

 

 „V tomto případě je poměřován dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí 

kapitál) ke stálým aktivům. Stálá aktiva firmy, její dlouhodobý hmotný a dlouhodobý 

nehmotný majetek, by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím jsou oba ukazatele vyšší, 

tím lepší je i finanční stabilita firmy. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň 

hodnoty 100 %, tj. veškerá stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. Tyto 

ukazatele jsou doplňovány škálou dalších ukazatelů, pomocí nichž je hodnocena struktura 

majetku firmy, jako příklad lze uvést tři následující ukazatele č. 2.4, 2.5 a 2.6.“7 

 

Aktiva

Zásoby
zásobPodíl =  

 

Aktiva

aktivaStálá
aktivstálýchPodíl =  

Aktiva

aktivaOb
aktivobPodíl

.
. =  

 

kapitálVlastní

AktivaCelk
koeficientMajetkový

.=  

 

aktivaCelková

kapitálCizí
tizadluženoscelkUkazatel =.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti uvedený ve vzorci č. 2.8 znázorňuje podíl celkových 

dluhů k celkovým aktivům. Ukazuje tak celkový podíl všech věřitelů na kapitálu podniku. 

S rostoucí hodnotou tohoto ukazatele se také zvyšuje riziko věřitelů podniku, a je proto 

důležitým informačním zdrojem pro každého věřitele. Zadluženost se nedá považovat 

                                                           
7 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 73. 

(2.3). 

(2.4). 

(2.5). 

(2.6). 

(2.7). 

(2.8). 
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automaticky za negativní charakteristiku podniku, protože každý podnik může využívat 

k financování své činnosti nejenom zdroje vlastní, ale i cizí. 

 

kapitálVlastní

kapitálCizí
kapitáluvlastníhotizadluženosUkazatel =  

 

Přijatelný výsledek ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu, který je znázorněn 

ve vzorci č. 2.9, nelze jednoznačně určit a závisí z velké části na fázi vývoje firmy a postoji 

jejich vlastníků k riziku. Rozmezí od 80 % do 120 % je v literatuře považováno za optimální 

pro stabilní společnosti. 

Další důležité ukazatele finanční stability jsou uvedeny ve vzorcích č. 2.10, 2.11 

a 2.12. 

 

Úroky

EBIT
krytíÚrokové =   

 

EBIT

Úroky
zatíženíÚrokové =  

 

OdpisyEAT

rÚvě
uúvěvinávratnostDoba

+
=  

 

Ukazatel doby návratnosti úvěru má smysl počítat zejména u podniků, 

kde u financování cizími zdroji tvoří většinu bankovní úvěry. Ukazatel nám udává počet let, 

které jsou nutné ke splacení bankovního úvěru z provozních peněžních toků. 

 

2.2.2 Ukazatel rentability 
 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Rentabilita je obecně 

definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Termín vložený kapitál se vyskytuje 

zpravidla ve třech různých formách. Podle typu kapitálu, který je použit se rozlišují tyto 

tři základní ukazatele rentability: 

(2.9). 

(2.10). 

(2.11). 

(2.12). 
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� rentabilita aktiv (ROA), 

� rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

� rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE). 

 

V praxi lze využít těchto ukazatelů rentability k hodnocení a posouzení celkové 

efektivnosti podniku. Jednotlivé ukazatele se od sebe liší podle toho, jaký typ zisku je použit 

pro výpočet. Informační zdroje pro výpočet ukazatelů rentability jsou především rozvaha, 

kde se zjišťuje objem kapitálu a výkaz zisku a ztráty, který slouží k zjištění velikosti zisku. 

„Pro potřeby finanční analýzy a různá rozhodování, pro které se výnosnost vloženého kapitálu 

vypočítává, se příslušné údaje účetních výkazů o zisku a vloženém kapitálu mohou různým 

způsobem upravovat.8 Základní výpočet rentability aktiv je uveden ve vzorci č. 2.13. 

 

Aktiva

EBIT
ROA=   

 

V případě zisku se do čitatele uvedeného ve vzorci č. 2.13 dosazuje většinou částka 

zisku před úroky a zdaněním (EBIT), protože vývoj ukazatele EBIT není ovlivněn změnami 

daňových a úrokových sazeb. Pomocí ukazatele rentability celkového kapitálu (aktiv) 

lze poměřovat zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na jeho původ. 

„M ěřením rentability celkového kapitálu (ROA) lze vyjádřit celkovou efektivnost podniku, 

resp. produkční sílu.“9 Ukazatel rentability aktiv však může mít i jinou podobu, která 

je naznačena ve vzorci č. 2.14. 

 

Aktiva

txúrokyEAT
ROA

)1( −+=   

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů znázorněná ve vzorci č. 2.15 vyjadřuje výnosnost 

dlouhodobých zdrojů. Ukazatel měří výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na jeho původ. 

 

dluhydlouhodobéVK

EBIT
ROCE

+
=  

 

                                                           
8 VALACH, J. Investiční a dlouhodobé financování, (2006), s. 78. 
9 GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, (2002). s. 18. 

(2.15). 

(2.13). 

(2.14). 
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Pomocí ROCE mohou investoři zhodnotit, zda je jejich kapitál využíván s náležitou 

intenzitou, která odpovídá riziku investičního projektu. „Rentabilita vlastního kapitálu 

by měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na investičním trhu.“10 Jedná 

se o ukazatel, který je často využíván k mezipodnikovému porovnání. 

 

Dalším významným ukazatelem je ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který 

je vyjádřen ve vzorci č. 2.16. Vlastní kapitál by se měl zhodnocovat alespoň do té míry, aby 

toto zhodnocení pokrylo běžnou výnosovou míru a také rizikovou prémii. Rentabilita 

vlastního kapitálu by měla být vždy vyšší než míra výnosu bezrizikové investice na finančním 

trhu.  

 

VK

EAT
ROE=  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu vloženého 

do podniku akcionáři. „Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Úroveň rentability vlastního kapitálu je nutně 

závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Je možné uvést 

několik důvodů, které mohou způsobit nárůst ukazatele ROE. Jsou jimi větší vytvořený zisk 

společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu 

na celkovém kapitálu a kombinace předchozích důvodů. Poklesne-li ukazatel rentability 

proto, že došlo ke zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích z důvodů kumulace 

nerozděleného zisku z předchozích účetních období, signalizuje to chybnou investiční politiku 

společnosti, která nechává zahálet vytvořené prostředky. I když se může jednat o žádoucí 

kumulaci zdrojů pro budoucí investici, může tyto zdroje společnost dočasně umístit, například 

ve formě termínovaných vkladů do banky, nákupu státních obligací, a tím zvýšit jejich 

výkonnost.“11 

 

Tržby

ziskČistý
tržebentabilitaR =   

Ukazatel rentability tržeb uvedený ve vzorci č. 2.17 umožňuje zjistit, kolik zisku 

dokáže podnik vyprodukovat na každou 1 Kč tržeb. V ideálním případě by měla být výsledná 

                                                           
10 VALACH, J. Investiční a dlouhodobé financování, (2006), s. 81. 
11 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 78. 

(2.16). 

(2.17). 
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hodnota co nejvyšší, tj. aby podnik produkoval co nejvyšší zisk na každou 1 Kč tržeb. Výše 

uvedený poměr bývá v literatuře také označován jako čisté ziskové rozpětí, protože bere 

v úvahu vliv zdanění. Hodnota rentability tržeb může být zvýšena např. poklesem úrokových 

sazeb nebo snížením procentní hodnoty daňového zatížení. Tyto skutečnosti upřednostňují 

konstrukci, která se zakládá na provozním hospodářském výsledku podniku a tudíž odráží 

zejména jeho hospodárnost a také cenovou strategii. Takto sestavený ukazatel se pak označuje 

jako provozní ziskové rozpětí (provozní marže). 

„Ukazatel zisku v poměru k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni tržeb. Jestliže je zisková marže pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou 

ceny výrobků relativně nízké anebo že jsou náklady příliš vysoké. Může také jít o agresivní 

marketingovou taktiku, což znamená dočasné prudké snížení prodejní ceny pod náklady 

za účelem vytlačení konkurence z trhu. Po tomto kroku by firma opět zvýšila svou cenu 

na předchozí, pravděpodobně i vyšší úroveň. Obecně lze říci, že čím vyšší je ziskovost tržeb, 

tím lépe. Hodnotu tohoto ukazatele je však třeba posuzovat ještě z pohledu celkového objemu 

tržeb a rychlosti obratu zásob.“12 

 

2.2.3 Ukazatele aktivity 
 

Ukazatele aktivity lze charakterizovat jako nástroje pro vyjádření relativní vázanosti 

podnikového kapitálu v krátkodobých i dlouhodobých aktivech. Můžou být využity vedením 

podniku pro řízení aktiv, a to především prostřednictvím zvyšování obratu a snižování doby 

obratu. Obrat by proto měl být co nejvyšší a zároveň doba obratu co nejnižší. „Když 

má společnost příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatížení příliš velké a zisk je stlačován 

úrokovým břemenem. Pokud má společnost na druhé straně příliš málo produktivních aktiv, 

musí se vzdát mnoha potenciálních výhodných podnikatelských příležitostí.“13 

 

aktiva Celková

Tržby
  aktivcelkových  Obrátka =   

 

„Ukazatel obratovosti celkových aktiv znázorněný ve vzorci č. 2.18 měří efektivnost 

a intenzitu využívání všech aktiv v podniku. Vyjadřuje poměr tržeb k celkovým aktivům 

                                                           
12 VALACH, J. Investiční a dlouhodobé financování, (2006), s. 82. 
13 BLAHA,  Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy, (2006), s. 56. 

(2.18). 
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a ukazuje, jaká částka tržeb byla vyprodukována z 1 Kč aktiv. Čím je ukazatel vyšší, 

tím efektivněji využívá podnik svůj majetek.“ 

 

Tržby

xaktivaCelková
aktivobratuDoba

360=  

 

Ukazatelem uvedeným ve vzorci č. 2.19 lze zjistit dobu, za kterou dojde k obratu 

celkových aktiv ve vztahu k celkovým tržbám. Pro podnik je nejlepší mít tuto dobu 

co nejkratší. Hodnotu tohoto ukazatele lze ovlivnit především výší celkových aktiv a také 

dynamikou tržeb. Dobu obratu závazků je možno vypočítat podle vztahu uvedeném ve vzorci 

č. 2.20. 

 

Tržby

xZávazky
závazkůobratuDoba

360=  

 

2.3 Hodnocení investi čních projekt ů 
 

Každý podnik, který se rozhodne investovat, počítá s určitou výši peněžních výdajů, 

ale očekává také jejich přeměnu na peněžní příjmy během dalšího časového úseku. Tento 

časový úsek je v České republice dán právní normou (jeden rok). „Předpokladem správného 

hodnocení je vymezení předmětu hodnocení, tedy určení hranic systému vstupů, výstupů, 

prostředků a zdrojů investičního celku. Pro správné hodnocení je nutné stanovit srovnávací 

základny hodnocení. Hodnocení vychází z porovnání výchozího stavu, tedy situace, 

v níž by nedošlo k realizaci investice a cílového stavu s dopady realizace investice. Efekty 

realizace investice jsou stanoveny na změnovém principu, což znamená, že jsou vyvozovány 

z rozdílu těchto stavů. Rovněž je nezbytné určit moment, ke kterému má být vyhodnocení 

vztaženo.“14 Nezbytnou činností při vypracování investičních projektů je jejich hodnocení 

na základě kritérií ekonomické efektivnosti. Tyto ukazatelé vycházejí z porovnání výdajů 

určených na projekt a ekonomických efektů vzniklých realizací této investice. 

Metody hodnocení investičních projektů jsou rozděleny podle různých aspektů, 

zejména podle toho, zda přihlížejí k faktoru času nebo nikoliv. Jako základní rozdělení se tedy 

udává: 

                                                           
14 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 124. 

(2.19). 

(2.20). 
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� statické metody: nerespektují faktor času (např. doba návratnosti, průměrné roční 

náklady); 

� dynamické metody: respektují faktor času (např. vnitřní výnosové procento). 

 

Tyto dvě metody se od sebe liší tím, zda je respektován faktor času. U statických 

metod, které nerespektují faktor času se vychází z nominálních hodnot. Dynamické metody 

faktor času zohledňují a kritéria hodnocení vycházejí z čisté současné hodnoty. Tyto metody 

jsou založeny na diskontování plánovaných budoucích příjmů a výdajů z investičního 

projektu. 

 

2.3.1 Peněžní toky investi čního projektu 
 

Peněžní toky investičního projektu jsou souhrnem všech příjmů a výdajů, které 

konkrétní projekt vytváří po dobu své životnosti. Peněžní toky investice je nezbytné stanovit 

pro pozdější výpočet nejdůležitějších kritérií hodnocení efektivnosti investičních projektů. 

Bez znalosti konkrétních peněžních toků se nelze obejít při výpočtu čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti a dalších kritérií. Zjištění a přesné 

stanovení peněžních toků za celou dobu životnosti projektu je jedním z nejsložitějších úkolů 

a závisí na něm přesnost následného hodnocení ekonomické efektivnosti investic.  

„Vychází se z predikce hodnot peněžních toků v období životnosti investice. Volné 

peněžní toky (FCF) projektu představují veškeré příjmy a výdaje, které jsou investičním 

projektem generovány, resp. vyvolány během životnosti, tzn. v době výstavby, provozu a ve 

fázi likvidace. Při stanovení peněžních toků je důležité si uvědomit, že minulé peněžní toky, 

které byly již vynaloženy a jsou výsledkem minulých investičních a finančních rozhodnutí, 

tzv. utopené náklady (Sunk Costs) nemohou být brány v úvahu při rozhodování o investičním 

projektu, jsou pouze ty, které znamenají změnu oproti situaci před realizací projektu. 

Pro stanovení relevantních peněžních toků se uplatňuje tzv. změnový přírůstkový princip. 

V úvahu je brán vždy rozdíl dvou stavů – cílového stavu vyvolaného realizací investičního 

projektu a stavu výchozího. V případě tzv. investičního projektu na zelené louce budou 

všechny příjmy a výdaje patřit do relevantních peněžních toků.“15 

 

Stanovení kapitálových výdaj ů na investici 

                                                           
15 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 126. 
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Kapitálové výdaje investičního projektu lze stanovit jednodušeji a s větší přesností 

než plánované kapitálové příjmy. Kapitálovými výdaji rozumíme výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného dlouhodobého majetku a výdaje na přírůstek 

čistého pracovního kapitálu (např. pořízení pozemku, vybavení, haly apod.).  

„V ětšina investic je tvořena těmito kapitálovými výdaji: 

� pořizovací cena investice (nákupní ceny plus veškeré pořizovací aj. náklady), 

� zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení oběžného majetku mínus zvýšení 

krátkodobých závazků), 

� výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku (o příjmy 

se investiční náklady snižují), 

� daňové vlivy aj.“16 

 

Stanovení plánovaných budoucích p říjmů z investice 

Zjištění a pečlivé plánování budoucích příjmů z investice je obtížným úkolem, protože 

příjmy podniku jsou závislé na množství faktorů a vlivů, které je složité odhadnout. Jako 

příklad lze uvést celkovou makroekonomickou situaci dané země, vliv inflace, technologické 

změny, politická stabilita a faktor času. Působením těchto vlivů může při výpočtech docházet 

k nepřesnostem, které dále ovlivní rozhodování o efektivnosti investičního projektu. Kvůli 

výše zmíněným faktorům, které mohou výrazně ovlivnit výši příjmů, je třeba věnovat 

plánovaní budoucích příjmů dostatek pozornosti v přípravné fázi investičního projektu.  

Při plánovaní budoucích příjmů je nezbytná spolupráce marketingového a finančního 

týmu. Úkolem marketingového oddělení je vypracování detailní analýzy trhu, konkurence 

a především plánu tržeb na určitý časový úsek, který zohledňuje konkurenční tlaky, reklamní 

aktivity a makroekonomické vlivy. Specialisté na marketing tyto údaje předají finančnímu 

oddělení, které tyto informace dále zpracovává. Ve výrobních firmách je aktivní také 

technické a výrobní oddělení. Jelikož firma Sport aréna Hlučín podniká v oblasti služeb, 

dochází pouze ke spolupráci specialistů na marketing a finance. Při výpočtu peněžních toků 

se vychází především z plánů tržeb, který zpracoval marketingový tým. 

2.3.2 Nákladová kritéria efektivnosti investic 
 

Podstatou této metody je hodnocení investičního projektu na základě změn 

investičních a provozních nákladů, přičemž abstrahuje od hodnocení pomocí pohybu 

                                                           
16 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, (2007), s. 297. 
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peněžních toků. Nákladová kritéria je možno použít při hodnocení efektivnosti investic, které 

spoléhají na různé technické a technologické postupy, přičemž zaručují stejnou výši produkce. 

 

Metoda pr ůměrných ro čních náklad ů 

„Při tomto způsobu hodnocení investičních projektů se porovnávají průměrné roční 

náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektů a je možno při tom využít 

vzorce č. 2.21. Roční průměrné náklady varianty lze vypočítat jako sumu odpisů, ostatních 

kapitálových výdajů a násobku požadované výnosnosti s investičními náklady. Varianta 

s nejnižšími průměrnými ročními náklady je považována za nejvhodnější.“17 

 

R= O+V+ i x J 

 

Metoda diskontovaných náklad ů 

Metoda je založena na porovnání všech nákladů na realizaci jednotlivých variant 

projektu za celou dobu životnosti a lze vypočíst podle vztahu uvedeného ve vzorci č. 2.22. 

Výběr nejlepší varianty záleží na porovnání diskontovaných nákladů na projekt. 

Upřednostňovány jsou projekty s nejnižšími diskontovanými náklady.  

 

D = J + Vd  

 

2.3.3 Čistá sou časná hodnota 
 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích 

peněžních příjmů z projektu a současné hodnoty výdajů vynaložených na investiční projekt. 

Kritérium je metodicky založeno na principu současné hodnoty. Pojmem čistá současná 

hodnota je zdůrazněno, že se jedná o přebytek, tzn., že od současné hodnoty provozních 

příjmů jsou odečteny vložené kapitálové výdaje a kritérium tedy vyjadřuje tento přebytek. 

Čistá současná hodnota může být vyjádřena také pomocí vzorce č. 2.23. 

 

K
i

PnČSH
n

−
+

=∑
)1(

1
  

 

                                                           
17 VALACH, J. Investiční a dlouhodobé financování, (2006), s. 35. 

(2.21). 

(2.22). 

(2.23). 
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„Investiční projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu podniku, 

neboť očekávaná výnosnost z projektu je větší než náklady na kapitál. Projekt se zápornou 

čistou současnou hodnotou snižuje hodnotu podniku. Tedy čím je hodnota ČSH větší, 

tím je investiční projekt výhodnější, tzn., že více přispívá k růstu hodnoty podniku. 

Za výhody tohoto kritéria lze považovat, že se vychází z finančních toků, 

je respektován faktor času a náklad kapitálu může být měněn v čase.“18 

 

Fázové metody 

U metod oceňování se vychází z odhadu plánu a projekce ekonomických efektů 

do budoucna. Klíčovým prvkem je tedy odhad těchto veličin, přitom nejběžnějším příkladem 

uplatnění těchto metod jsou metody DCF. Ocenění podniku metodami DCF je založeno 

na současné hodnotě volných peněžních toků FCF. 

Dvoufázová metoda: Vzhledem k době životnosti většiny projektů je třeba rozdělit 

trvání projektu na dvě fáze. V první fázi lze využít dostatečně přesných informací 

o podnikové činnosti a lze ji proto naplánovat dostatečně přesně. Tato fáze trvá obvykle 

4 až 6 let. Po ukončení první fáze následuje fáze druhá, která trvá různě dlouhou dobu, 

a to podle životnosti projektu nebo podniku. Předpokladem je, že v této fázi lze stanovit 

a odhadnout pouze trend vývoje finančních toků. Na Obr. č. 2.1 jsou znázorněny volné 

finanční toky pro dvoufázovou metodu.  

                                                           
18 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 128. 
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Obr. č. : 2.1: Grafické znázornění volných finančních toků FCF u dvoufázové metody 

 
a) – konstantní FCF v druhé fázi 
b) – rostoucí FCF v druhé fázi 
 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 155 
 

Hodnotu projektu nebo firmy za obě fáze lze pak určit následovně: 

V= V1 + V2, 

kde V1 je hodnota projektu nebo firmy za první fázi a V2 je hodnota projektu nebo firmy 

za druhou fázi. V první fázi se určují finanční toky poměrně přesně a tedy 

∑
=

−+=
T

t

tRxFCFV
1

)1(1  , kde T je délka první fáze, R jsou náklady kapitálu v první fázi. 

V druhé fázi se uvažuje pouze s trendem volných peněžních toků. Zde se pracuje 

s tzv. pokračující hodnotou PH, což je hodnota podniku za druhou fázi k počátku druhé fáze. 

Vzhledem k momentu ocenění je nutné pokračující hodnotu diskontovat k momentu ocenění 

TRxPHV −+= )1(2 .19 

 

2.3.4 Index ziskovosti 
 

Index ziskovosti vyjádřený ve vzorci č. 2.24 patří mezi důležité kritéria hodnocení 

investičních projektů a může hrát významnou roli při rozhodování. Počítá se jako poměr 

budoucích diskontovaných příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Rozdíl 

                                                           
19 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 154. 
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mezi indexem ziskovosti a čistou současnou hodnotou je ve způsobu výpočtu. Čistá současná 

hodnota vyjadřuje absolutní rozdíl mezi diskontovanými příjmy a kapitálovými výdaji a index 

ziskovosti se vypočítá jako podíl diskontovaných příjmů a kapitálových výdajů. 

 

JKV

RxFCF
IZ t

t
t∑

=

−+
= 1

)1(
 

 

Investici je možno přijmout, jestliže je index ziskovosti větší než 1. 

 

2.3.5 Vnit řní výnosové procento 
 

Pojem vnitřní výnosové procento označuje takovou míru výnosnosti, při níž je čistá 

současná hodnota investičního projektu rovna nule. Tedy diskontované peněžní příjmy jsou 

stejné jako diskontované kapitálové výdaje, které s realizací investičního projektu souvisí.  

Způsob propočtu je zřejmý ze vzorce č. 2.25. 
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Vnitřní výnosové procento je často používaná metoda, která paří mezi dynamické 

metody hodnocení efektivnosti investic. Pomocí vnitřního výnosového procenta lze srovnat 

předpokládanou výnosnost investičního projektu s požadovanou výnosností stanovenou 

investory. Tato metoda má srovnatelnou vypovídací hodnotu jako čistá současná hodnota, 

protože respektuje faktor času a peněžní příjmy považuje za efekt z investice. 

„Podle tohoto kritéria by měl podnik realizovat investiční projekt, pokud je jeho 

vnitřní výnosové procento vyšší než náklad kapitálu projektu s obdobným rizikem. 

Čím je vnitřní výnosové procento vyšší, resp. převyšuje náklad kapitálu srovnatelně 

rizikového projektu, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. Dosažené výsledky jsou 

s velkou pravděpodobností shodné s výsledky získanými pomocí čisté současné hodnoty.“20 

 

                                                           
20 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 130. 

(2.24). 

(2.25) 
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2.3.6 Doba návratnosti investice 
 

Kritérium doby návratnosti (doby úhrady) patří mezi oblíbené a často používané 

metody hodnocení investičních projektů. Bývá oblíben především pro snadnost interpretace 

jeho výsledků. Při vyhodnocování pomocí této metody platí jednoduché a jasné pravidlo: 

čím kratší je časový interval návratnosti všech jednorázových kapitálových výdajů, 

tím je daná investice pro podnik přijatelnější. Jako problém této metody je v literatuře 

označována skutečnost, že nezohledňuje výši peněžních příjmů, které nastanou po uhrazení 

investice, a proto bývá tento ukazatel (ve své základní podobě) doporučován pouze jako 

doplňkový, kterým se mohou potvrdit výsledky dosažené ostatními ukazateli zmíněnými 

v předchozích kapitolách. 

Kritérium doby úhrady se vyskytuje ve dvou podobách. Ve své základní podobě 

je formulováno jako statické kritérium, které nerespektuje faktor času. Dobu návratnosti 

investice je však možno vypočítat také jako dynamické kritérium, a to když se použije 

do vzorce diskontované hodnoty. 

Propočet statické doby návratnosti investice se udává jako rovnice uvedená ve vzorci 

č. (2.26). 

 

JKVFCF
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3 Charakteristika firmy Sport aréna tenis Hlučín 

Jedná se o investiční projekt se sportovní tématikou, který rozšiřuje možnosti 

sportovního vyžití obyvatel města Hlučína a přilehlých obcí. Centrálním bodem investičního 

projektu je výstavba tenisové a badmintonové haly v Hlučíně nově vzniklou firmou Sport 

aréna Hlučín. Hala se bude skládat z jednoho tenisového kurtu (4 badmintonové), sportovního 

baru, půjčovny sportovního vybavení a malého obchodu se sportovním sortimentem. V této 

kapitole budou popsány motivy firmy Sport aréna Hlučín k výstavbě sportovní haly v dané 

lokalitě, stručně popsán marketingový plán rozvoje tohoto projektu včetně SWOT analýzy, 

cenové politiky a analýzy konkurence. 

 

3.1 Obecná charakteristika firmy a prost ředí 
 

Plán výstavby nové sportovní haly počítá s jejím umístěním vedle tenisového klubu 

TC Hlučín v prostředí městského parku, který je velice blízko centra města Hlučín. Tenisové 

kurty v Hlučíně mají bohatou historii a výstavba prvního kurtu se datuje na rok 1936. 

V současné době se areál tenisového klubu skládá z šesti antukových kurtů a hlavní budovy 

s restaurací. Důležitou podmínkou pro úspěšnost celého projektu je výborná infrastruktura. 

V blízkosti současného tenisového areálu je autobusové (3 minuty chůze) i vlakové (8 minut 

chůze) nádraží. V nedaleké blízkosti se nachází dětský ranč a vodní nádrž o rozloze 130 ha, 

která slouží v letních měsících jako rekreační oblast. Tyto informace jsou důležité, protože 

z marketingového hlediska ovlivňují tento investiční projekt a některé informace budou dále 

rozebrány v následujících kapitolách diplomové práce. 

Firma byla založena 10. ledna 2010 jako obchodní společnost s.r.o. a skládá se ze tří 

společníků. Každý ze společníků vložil do firmy určitou část základního kapitálu, jehož 

rozdělení ilustruje tabulka č. 3.1. 

 
Tabulka č. 3.1: Rozdělení vkladů společníků v Kč 
 

  Peněžitý vklad Nepeněžitý vklad Celkem 
První společník 250 000 660 000  910 000 
Druhý společník 600 000  0  600 000 
Třetí společník 300 000  0  300 000 
Celkem 1 150 000 660 000 1 810 000 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 
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Firma vlastnila všechny podklady důležité pro začátek stavby haly, se kterou se začalo 

již v únoru 2010. Hala bude kompletně dokončena v srpnu 2010 a od září bude zpřístupněna 

veřejnosti a začne generovat první tržby, což se odráží ve finančních výkazech firmy, které 

lze nalézt v přílohách. Finanční výkazy jsou vypracovány za 6 roků (od r. 2010 – 2015) a to 

čtvrtletně, přičemž začátek je dán otevřením sportovní haly veřejnosti na začátku druhého 

čtvrtletí roku 2010. 

Podnikaní v oblasti služeb a zejména sportu je na vzestupu a lze očekávat, že tento 

trend bude pokračovat. Tenis i badminton patří mezi velmi populární sporty a zejména růst 

počtu aktivních hráčů badmintonu je velkým příslibem do budoucna. Badminton se také, 

narozdíl od tenisu, musí provozovat v halách i v letních měsících, což vlastníkům zaručí 

obsazenost haly celoročně na nejvyšších možných číslech. Všechny tyto důvody společně 

s nedostatečnou kapacitou současných sportovních hal, která už nyní nestačí uspokojovat 

poptávku aktivních a rekreačních sportovců, přivedly vlastníky firmy na myšlenku vybudovat 

nové sportovní prostory na území města Hlučín. 

 

3.1.1 Popis sportovní haly 
 

Jedná se o projekt menší sportovní haly se zázemím, sportovním obchodem, 

půjčovnou sportovního vybavení a menším barem pro zákazníky haly. V projektu výstavby 

nové sportovní haly se počítá s velikostí haly 35 krát 20 metrů, což se odvíjí především 

od velikosti jednoho tenisového kurtu, který může být dále rozdělen na čtyři badmintonové. 

Jedná se tudíž o menší halu, která byla zvolena z několika důvodů. Finanční náročnost 

investice je poměrně vysoká a menší hala snižuje podnikatelské riziko pro společníky. Větší 

hala by znamenala mnohem vyšší investici, především kvůli nutnosti nákupu jiného (většího) 

pozemku. Druhým podstatným důvodem je cena konstrukce haly, která by byla také mnohem 

vyšší. Důvodem je nákup konstrukce v Německu, její složení a převoz do Hlučína, kde bude 

dále využívána a dojde tak k podstatné úspoře finančních prostředků. Firma Sport aréna 

Hlučín se při tomto kroku nechala inspirovat firmami v jiných českých městech, které tuto 

možnost úspory již využili.  
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Tenisový klub Hlu čín 
 

Při zpracovávání tohoto projektu se nelze nezmínit o Tenisovém klubu Hlučín, 

se kterým se počítá jako podstatným odběratelem služeb hlavně v zimních měsících. Jedná 

se o občanské sdružení, které bude přímo sousedit se sportovní arénou Hlučín a sdružuje 

167 členů, z nichž 40 spadá do věkového rozpětí 0-18 let. Klub se dlouhodobě věnuje 

sportovní činnosti a jeho týmy se účastní mistrovských utkání ve všech kategoriích, 

a to v mladších a starších žácích, dorostu a také v kategorii dospělých. TC Hlučín je také 

každoročním pořadatelem turnajů závodních i rekreačních hráčů. Tenisový klub je v provozu 

pouze v letních měsících, a to pouze za pěkného počasí, protože nedisponuje zastřešeným 

kurtem a všech 6 tenisových dvorců je s antukovým povrchem. Tento povrch je velmi složitý 

na údržbu i v letních měsících a zpravidla se zde hraje pouze od začátku května do konce 

října. Všichni členové i aktivně hrající nečlenové tudíž mohou v Hlučíně provozovat svůj 

koníček pouze 5 měsíců v roce, a to jen v případě příznivých povětrnostních podmínek. 

V zimních měsících a za deštivých letních dnů jsou nuceni cestovat za tenisem do jiných hal.  

Firma Sport aréna Hlučín by tudíž navázala aktivní spolupráci s městem a především 

s TC Hlučín o využívání svých služeb jejich členy při zimní přípravě a v případě potřeby také 

v letních měsících. 

 

3.2 Technicko-ekonomická studie podnikatelského pro jektu 
 

„Cílem technicko-ekonomické studie je detailní rozpracování technických, 

ekonomických, finančních, manažerských, aj. aspektů projektu. Tato studie by měla přinést 

všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení podnikatelského projektu, 

jež ústí do rozhodnutí o přijetí a realizaci tohoto projektu, či jeho zamítnutí. 

Z hlediska náplně by měla technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu 

obsahovat tyto složky: 

� analýza trhu a marketingová strategie, 

� velikost výrobní jednotky, 

� materiálové vstupy a energie, 

� umístění výrobní jednotky, 

� pracovní síly, 

� organizace a řízení, 

� finanční analýza a hodnocení, 
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� analýza rizika, 

� plán realizace. 

 

Pokud jde o způsob zpracování technicko-ekonomické studie, je třeba zdůraznit 

dva aspekty. Příprava této studie by měla odrážet tvůrčí myšlení a variantní přístupy jejích 

zpracovatelů.“21 V diplomové práci budou využity pouze některé části technicko-ekonomické 

studie, které budou mít největší vliv na obor podnikání (sportovní činnost). Důležitou částí 

bude zejména analýza trhu, marketingová strategie, finanční analýza a hodnocení investice. 

 

3.2.1 Analýza trhu a marketingová strategie firmy S port aréna Hlu čín 
 

Pro úspěch každého projektu, a to platí i pro výstavbu a provoz tenisové haly, 

je důležitá analýza trhu, poznání trhu, analýza poptávky a vyjasnění konkurenční situace, 

a proto se žádný projekt nemůže obejít bez důkladně vypracovaného marketingového mixu.  

 

Analýza trhu a poptávky 

Středem pozornosti pro firmu je především zákazník, který bude využívat její služby 

a na něj je třeba se zaměřit. Zákazník klade důraz na dostupnost a výhodnou polohu 

sportoviště vzhledem k jeho bydlišti a pracovišti. Hlučín má obrovskou výhodu, že leží 

na pomyslném průsečíku mezi městy Opava a Ostrava a mnoho lidí by tak mělo halu ve velké 

blízkosti svého domova nebo místa, kde pracuje. Za zákazníky firmy lze považovat všechny, 

kteří poptávají poskytované služby a bydlí nebo pracují v dostatečné blízkosti haly, která 

je stanovena v okruhu 15 km od města Hlučín. Tyto informace však mohou být zavádějící, 

protože mnoho lidí je ochotno dojíždět i z Ostravy a Opavy, které jsou vzdáleny více 

než stanovených 15 km. V tabulce č. 3.2 lze vidět počet potenciálních klientů, kteří bydlí 

v přijatelné vzdálenosti haly. Mezi zákazníky firmy patří sportovně založení občané, kteří 

chtějí využívat sportovních služeb ve svém volném čase. Aktivní partnerství bude uzavřeno 

s tenisovým oddílem TC Hlučín a badmintonovými oddíly, které budou kontaktovány. 

                                                           
21 FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, (2001), s. 18. 
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Tabulka č. 3.2: Počet obyvatel v obcích v okolí haly 
 

Obec Počet obyvatel 
Bělá 689 
Bohuslavice 1 620 
Bolatice 4 351 
Darkovice 1 267 
Děhylov 686 
Dobroslavice 715 
Dolní Benešov 4 205 
Háj ve Slezsku 3 293 
Hať 2 538 
Hlučín 14 274 
Hněvošice 1 026 
Chuchelná 1 299 
Kobeřice 3 238 
Kozmice 1 801 
Kravaře 6 831 
Ludgeřovice 4 698 
Markvartovice 1 872 
Píšť 2 092 
Rohov 638 
Strahovice 909 
Sudice 674 
Šilheřovice 1 577 
Štěpánkovice 3 114 
Štítina 1 179 
Vřesina 1 399 
Závada 587 
Celkem 66 572 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, (2010). 

 

Analýza tržní konkurence 

Mezi důležité informace, které nelze při vypracování tohoto výzkumu opomenout, 

patří informace o konkurenci tohoto projektu. Analýza konkurence byla zaměřena 

na sportovní centra, která nabízejí podobné služby. Konkurenci lze považovat ve městě 

Hlučín za velice nízkou, což se nedá říct o městech Ostrava a Opava. Přímo ve městě Hlučín 

není hala, ve které by byl dostatečný komfort pro hraní tenisu a badmintonu. V Hlučíně 

je v současné době22 pouze jedna sportovní hala s parketovým povrchem, která není vybavena 

dostatečně kvalitním povrchem pro hráče tenisu a badmintonu. Diskvalifikuje ji především 

velikost výběhů, parketový povrch, nevhodná světla a nízká velikost stropu.  

Za nejvýznamnější konkurenci lze považovat následující sportovní centra: 
                                                           
22 K 31. 11. 2009. 



 31 

Sportovní hala Hlučín (původní) je provozována městem Hlučín a do konkurenčních 

subjektů je zahrnuta zejména kvůli vzdálenosti od Sport arény Hlučín. Tyto dvě haly budou 

od sebe vzdáleny přibližně 15 minut volnou chůzí. Sportovní hala však nebude moci 

konkurovat nově postavené Sport aréně a to z mnoha důvodů. Hlavní příčinu představuje 

povrch haly (parkety), který je nevhodný pro tenis i badminton a také obsazenost současné 

jediné hlučínské haly. Hala je celoročně téměř plně obsazená i přesto, že není aktivně 

využívána pro hru tenisu a badmintonu. Dopoledne je využívána především školami, které 

zde zařídily pro žáky výuku tělesné výchovy a v odpoledních hodinách je hala využívána 

především sportovními kluby (basketbal, volejbal, házená a fotbal). Zbývá proto velmi málo 

času, kdy si halu pronajmout pro soukromé účely. 

Centrum-S Ludgeřovice patří k hlavním konkurentům haly Sport aréna Hlučín. 

Předurčuje ho k tomu geografická vzdálenost haly od města Hlučín. Hala je pouze 4 km 

vzdálená od plánovaného umístění haly v Hlučíně. Její nevýhoda spočívá v přílišném 

zaměření na badminton, které se projevuje především ve zvoleném povrchu haly a velikosti 

výběhů u tenisového kurtu. 

SC Ostrava je sportovní centrum, které se nachází v Komenského sadech nedaleko 

od centra města Ostrava. V současnosti jedno z nejmodernějších sportovních center v Ostravě 

nabízí dva zastřešené antukové kurty a sportovní halu s 3 tenisovými kurty 

(12 badmintonových) a povrchem taraflex. Po rekonstrukci areálu vzniklo před novou halou 

20 parkovacích míst přímo v areálu sportovního centra. Sportovní centrum se nachází 

ve vzdálenosti 12 km od plánované haly v Hlučíně. 

Academy Kobr Tenis vznikl v roce 2004 a tím se řadí mezi nověji vybudované 

sportovní areály. Zajímavostí je umístění v lokalitě poblíž Hornického muzea Landek, které 

bylo roku 1992 vyhlášeno národní přírodní památkou. Důležité z pohledu firmy Sport aréna 

Hlučín je fakt, že v tomto areálu jsou dva tenisové kurty, které jsou zastřešené a tudíž 

s možností celoročního provozu. Tyto kurty jsou pokryty povrchem z umělé trávy a jsou 

určeny pouze na tenis, hra badmintonu je zde vyloučena. Všechny potřebné informace o dění 

a činnostech v Tennis Kobr Academy lze nalézt na webových stránkách www.tenniskobr.cz. 

Academy Kobr Tenis se nachází v 9kilometrové vzdálenosti od Sport arény Hlučín. 

 

Distribu ční kanály 

Prostřednictvím distribučních kanálů dochází ke spojení nabízených služeb a produktů 

se spotřebiteli. V případě Sport arény Hlučín se jedná o přímou distribuci nabízených výrobků 
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a služeb. Firma nebude využívat žádných prostředníků a ke kontaktu se zákazníky bude 

docházet především osobně přímo v hale. Dalšími způsoby distribuce, které mohou zákazníci 

využít je možnost rezervace prostřednictvím telefonního spojení a internetových stránek 

s rezervačním systémem, které vzniknou zároveň s novou halou. Tyto internetové rezervační 

systémy jsou v dnešní době sice standardní součástí moderního sportoviště, ale mnoho 

konkurentů v této oblasti zaspalo a nevychází zákazníkům vstříc. Jediným konkurentem, který 

nabízí zákazníkům funkční rezervační systém on-line tak zůstává SC Ostrava. 

 

Marketingový plán firmy Sport aréna Hlu čín 

Firma si uvědomuje, že celý tento projekt nemá šanci na úspěch bez kvalitně 

vypracovaného marketingového plánu a důsledného zvládnutí marketingu. Tento termín 

je často využíván, bývá však nesprávně vymezen. Za marketing nelze považovat pouze 

průzkum trhu nebo propagaci, které jsou sice jeho součástí, ale nepopisují tento pojem v celé 

jeho šíři. Toto lze považovat za nejčastější příčinu nesprávné interpretace pojmu marketing. 

„Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený komplex činností, jež vedou ve svém 

konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a požadavků zákazníků 

a následnému růstu zisků firmy.“ 23 

Při plánování a provádění marketingu musí firma vhodně kombinovat poznatky 

klasického a sportovního marketingu. Marketing sportu se liší od ostatních oblastí 

hospodářství, protože se jedná o specifickou formu podnikání. Jedná se o poskytování 

sportovních a tělovýchovných služeb s jedinečnými vlastnostmi, které ovlivňují především 

jejich prodej a propagaci. 

Firma Sport aréna Hlučín musí od začátku fungovat s jasnými cíly, které vždy budou 

zejména ekonomické. Vždy musí usilovat o zlepšování služeb, které poskytuje a vycházet 

vstříc zákazníkovi. Pro-aktivní zákaznický přístup musí být jedním z hlavních způsobů, 

jak se odlišit od konkurence. Průměrná obsazenost haly musí během prvního roku dosáhnout 

alespoň 65 %. Během dalších roků podnikaní se musí zvýšit na 75 %. Během druhého roku 

podnikání získat minimálně 200 000 Kč za poskytování reklamních služeb. V průběhu 

prvních 4 let podnikání zvyšovat tržby pomocí rozšiřování doprovodných služeb. V druhém 

roce podnikání založit tenisovou a badmintonovou školu pro mládež vedenou odbornými 

trenéry. Tyto školy by měly zajistit stálou obsazenost kurtů dlouhodobě a v předem určených 

termínech. Postupně se počítá se zvyšováním kapacit těchto sportovních škol.  

                                                           
23 DURDOVÁ, I. Sportovní management, (2002),  s. 4. 
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Pomocí zavedení sportovních škol se začínají prolínat sportovní a ekonomické cíle 

firmy Sport aréna Hlučín. Během pěti let bude také usilováno o založení badmintonového 

klubu juniorů a bližší spolupráci s TC Hlučín. Ekonomicky atraktivní může být především 

pořádání společných turnajů. 

 

3.2.2 Velikost sportovní haly 
 

V projektu výstavby nové sportovní haly se počítá s velikostí haly 35 krát 20 metrů, 

což se odvíjí především od velikosti jednoho tenisového kurtu, který může být dále rozdělen 

na čtyři badmintonové. Volba jednoho tenisového a čtyř badmintonových kurtů byla zvolena  

především z kapacitních omezení pozemku, který je k dispozici. Dalším důvodem je také 

cena, která musím být sražena na minimum. Hlučín není dostatečně velkým městem, 

aby měla větší hala požadovanou obsazenost, která je stanovena v ekonomických cílech 

firmy. 

„Volba menší výrobní jednotky (založená spíše na pesimistických prognózách 

prodejů) snižuje nebezpečí nevyužití této jednotky v případech nižších prodejů. Volba této 

varianty je tudíž málo riziková.“24 

 

3.2.3 Umíst ění sportovní haly 
 

Volba umístění sportovní haly byla jasně určena už od počátku projektu vkladem 

společníka – pozemkem určeným k podnikání. Pozemek se nachází v přímém sousedství 

tenisového klubu TC Hlučín. Výborná dostupnost bude zajištěna díky blízkosti autobusového 

(3 minuty chůze) i vlakového (8 minut chůze) nádraží. V nedaleké blízkosti se nachází dětský 

ranč a vodní nádrž o rozloze 130 ha, která slouží v letních měsících jako rekreační oblast. 

Požadavky na pracovníky nejsou vzhledem k velikosti projektu velké a pracovníky 

na všechny pozice má firma zajištěny.  

Důležitou částí umístění sportovní haly jsou také požadavky na infrastrukturu 

projektu. K významným složkám infrastruktury patří především: doprava, komunikace, 

energie a lidské zdroje. Při umístění sportovní haly nelze zapomenout na vliv projektu 

na životní prostředí. V současné době25 se na pozemku nachází nevyužité, nevzhledné 

                                                           
24 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, (2001), s. 34. 
25 K 31. 11. 2009. 
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dopravní hřiště, které už se roky nevyužívá a nemá pro veřejnost žádnou přidanou hodnotu. 

Projektem výstavby sportovní haly nutně dojde k oživení místa bez výraznějších vlivů 

na životní prostředí. 

 

3.2.4 Pracovní síly (lidské zdroje) 
 

Úspěšná realizace a následné fungování projektu vyžaduje zajištění potřebných 

pracovních sil s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. V tabulce č. 3.3 lze vidět 

počet zaměstnanců nutných k zajištění provozu sportovní haly. K těmto profesím není 

zapotřebí dlouhého zaučování, při najímání zaměstnanců dostane každý zaškolení nutné 

k vykonávání dané funkce.  

Základní vstupní informace pro stanovení potřeby pracovních sil podle jejich 

jednotlivých kategorií tvoří zvolená velikost haly, provozní doba a náročnost úkolů, které 

mají zaměstnanci vykonávat. Při plánování pracovních sil a posuzování možností jejich 

získání je třeba věnovat pozornost určitým faktorům, mezi které patří především poptávka 

a nabídka pracovníků, legislativní podmínky a počet pracovních dní v roce. 

Sportovní hala v Hlučíně potřebuje ke svému chodu především kvalitní obsluhu 

u recepce, která bude zároveň zodpovědná za prodej sportovního vybavení ve svém obchodě 

a půjčovnu vybavení. Tito zaměstnanci musí být komunikativní, ochotní, zodpovědní a s pro-

aktivním přístupem k zákazníkům. 

 

Tabulka č. 3.3: Přehled pracovníků ve sportovní hale 
 

Zaměstnanci Počet hodin měsíčně Hod. sazba Měsíční mzda Roční mzda 
recepční-prodavač  160 90 14 400 172 800 
recepční-prodavač  160 90 14 400 172 800 
brigádník 100 55 5 500 66 000 
barman 160 75 12 000 144 000 
barman 160 75 12 000 144 000 
barman-brigádník 80 55 4 400 52 800 
úklid 120 55 6 600 79 200 
Celkem 940 - 69 300 831 600 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2009). 
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3.3 Swot analýza 
 

Tento zkrácený název označuje počáteční písmena anglických názvů: S – síla, silné 

stránky (Strenght), W – slabé stránky (Weaknesses), P – příležitosti (Opportunities), T -

hrozby (Threats). Swot analýza jako marketingový analytický nástroj je důležitou součástí 

marketingového plánovacího procesu a řídí se tím, že informace nestačí jenom shromažďovat, 

ale je třeba i zjistit, co říkají. Analýza SWOT zahrnuje monitorování externího a interního 

marketingového prostředí. Při uskutečňování této analýzy je třeba snažit se o co největší 

objektivitu. 

 

Silné strány 

Silných stránek má projekt velkou řadu, protože nabízené služby sice nejsou unikátní, 

ale je o ně takový zájem, že převyšuje současné možnosti nabídky a vzniká tak velká mezera 

na trhu. Konkurence v oboru není vůbec vysoká, jak bylo zmíněno už v předchozí kapitole. 

Jasný marketingový plán, který konkurence podceňuje může být rozhodujícím faktorem 

při rozhodování o úspěšnosti celého projektu. Jako silné stránky lze označit také kvalitně 

vybudované internetové stránky s možností on-line rezervace kurtů na tenis nebo badminton 

a vstřícný přístup personálu haly, ke kterému jsou soustavně vedeni svými nadřízenými 

pracovníky. Součástí Sport arény Hlučín je také sportovní bar, který má nalákat sportovce 

k příjemnému posezení po sportovních výkonech. 

 

Slabé stránky 

Nevýhodou každého nového projektu bývá nedostatečná propagace a z toho pramenící 

nižší zájem zákazníků. Většina konkurence v okolí jsou zavedené haly, které fungují 

již mnoho let a zákazníci si je zvykli navštěvovat a někteří si samozřejmě navykli natolik, 

že se budou těžko vzdávat svých stereotypů. Tímto může Sport arénu Hlučín přijít o část 

zákazníků, kteří by jinak navštěvovali novou sportovní halu. Nejvýznamnější slabou stránkou 

celého projektu je jednoznačně nedostatek investičních prostředků, které nedovolí výstavbu 

dvou tenisových kurtů (8 badmintonových), ale pouze jednoho. Toto rozhodnutí sice snižuje 

riziko nízké obsazenosti haly, ale má vliv na snížení návratnosti investovaných peněz. 

Nedostatek prostředků také omezuje možnosti investovat do některých doplňkových služeb, 

se kterými se počítá v dalších letech podnikání. 
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Příležitosti 

S předpokládaným rozšiřováním povědomí zákazníků o nové hale prostřednictvím 

propagačních akcí se bude zvyšovat obsazenost a také příjmy, ze kterých je plánováno 

financovaní vzniku nového podnikatelského projektu, který by měl přímou návaznost 

na současný projekt. Jedná se o vznik specializovaného e-shopu s tenisovým 

a badmintonovým vybavením, který umožní zájemcům vyzkoušet většinu sortimentu přímo 

v hale.   

Dalším projektem, se kterým se v podnikatelském plánu závazně počítá do dalších 

let, je rozšiřování služeb pro zákazníky a především založení vlastní tenisové a badmintové 

školy spolu s badmintonovým klubem juniorů ve spolupráci se základními školami v Hlučíně 

a Městským úřadem Hlučín. 

 

Hrozby 

Z krátkodobého hlediska lze označit za hrozbu především konkurenční nabídky, které 

se budou orientovat na snížení cen za poskytnutí obdobných služeb. Z hlediska dlouhodobého 

může dojít ke snížení oblíbenosti raketových sportů nebo k úplné změně životního stylu lidí, 

kde nebude sport hrát důležitou roli. Tato varianta je však uvedena jako čistě teoretická 

možnost a pravděpodobnost toho, že nastane, je velmi nízká. Přepokládá se pokračující růst 

trendu oblíbenosti všech sportů a zejména badmintonu a tenisu. 

 

3.4 Marketingový mix firmy Sport aréna Hlu čín 
 

Produkt 

Produktem je v tomto případě poskytování sportovních a doplňkových služeb. 

Poskytování tohoto druhu služeb je na vzestupu a vše nasvědčuje tomu, že obliba sportu 

v budoucnu nebude klesat. Obliba sportovních aktivit souvisí s dramatickou změnou 

životního stylu většiny lidí. Moderní doba kontrastuje s primární funkcí, pro kterou byl člověk 

stvořen a tou je pohyb. Je vědecky dokázáno, že vhodně zvolený druh pohybu, který 

je vykonáván ve vhodném prostředí a rozsahu odpovídajícímu věku jedince, přispívá 

ke zlepšení duševní a tělesné kondice a celkovému zdraví člověka. V průběhu posledních 

let si lidé dokáží najít stále více času pro své volno-časové aktivity. A právě sport a aktivní 

trávení volného času se stává dominantou zdravého životního stylu a nedílnou součástí života 

velké části populace. Prostory sportovní arény Hlučín jsou ideální pro aktivní hráče 
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badmintonu a tenisu. Lidé také mohou na sportovištích komunikovat a utvářet své postoje. 

Potřeba pohybové aktivity, psychického odpočinku, odpoutání se od pracovního stresu, 

relaxace v klidném prostředí, setkávání se s novými lidmi, trávení volného času se svými 

příbuznými a přáteli - to vše jsou důvody proč zákazníci, sportovní příznivci a hráči budou 

navštěvovat sportovní halu Hlučín.  

 

Cena 

Ceny služeb v areálu haly jsou ceny tržní a lze je nalézt v tab. č. 4.7. Firma Sport aréna 

Hlučín se při tvorbě ceny opírá o informace o průběhu poptávky, o nákladech a také o ceny 

ostatních konkurentů. Různé typy slev a způsoby plateb působí na psychologii zákazníka. 

Slevy vytváří u zákazníků klima, že cena je jim šitá na míru. Sport aréna Hlučín se snaží 

stanovit takovou cenovou strategii, která by byla přijatelná pro co možná největší počet 

zákazníků. Snaží se cenu využívat s cílem získání dlouhodobé konkurenční výhody. Cílem 

cenové politiky klubu je návratnost vložených investic. Cena je zatím stanovena jediná podle 

zvoleného sportu, ale do budoucna se uvažuje o změně ceny podle obsazenosti haly 

a speciální ceny pro studenty. 

 

Místo 

Hala Sport aréna Hlučín je umístěna v příjemném prostředí městského parku nedaleko 

od centra města v těsném sousedství s tenisovými kurty TC Hlučín. Typickou variantou 

pro poskytování služeb ve sportu je varianta, kdy zákazník jde k poskytovateli služby. 

Nejinak tomu je i v tomto případě. Hala je viditelná z cesty č. 56, která je velice 

frekventovanou a propojuje Ostravu s dalším významným městem Opavou. Jen ve směru 

na Ostravu využívá MHD ve všedních dnech přes 3500 osob. Kolik osob se dopravuje 

po tomto tahu individuálně osobními automobily nelze přesně určit. Převážná část 

ekonomicky aktivního obyvatelstva města Hlučín každodenně dojíždí do práce, a to nejčastěji 

do krajského města Ostravy nebo okresního města Opavy. U velké části občanů Hlučína, kteří 

dojíždějí do zaměstnání, proto existuje velká pravděpodobnost, že téměř každodenně projíždí 

v těsné blízkosti nové haly. 

Výhodou je také skutečnost, že se poblíž nachází autobusové nádraží, které bylo 

v nedávné době rekonstruováno a umožňuje dostupnost i pro zákazníky a sportovce, kteří 

nevlastní osobní automobil. Křižovatka u autobusového nádraží však s rostoucím množstvím 

projíždějících dopravních prostředků představuje velký problém, a to především z hlediska 



 38 

bezpečnosti. Autobusy s velkými problémy vyjíždějí z nádraží směrem do Ostravy, další 

účastníci silničního provozu stojí dlouhé fronty na vedlejších komunikacích, než se napojí 

na hlavní silnici a chodci s velkými obavami prochází přes tuto komunikaci, byť po přechodu 

pro chodce.  

 

Propagace 

Cílem propagace je informovat potencionální zákazníky nové sportovní haly 

o poskytovaných službách, podporovat jejich angažovanost ve sportu, zaútočit na jejich 

podvědomí a vyvolat jejich žádoucí chování. Tímto žádoucím chováním je využívání služeb, 

které sportovní hala nabízí. Propagace má vytvořit pozitivní obrázek sportovní haly, který 

zabezpečuje vyšší obsazenost a tím i zvyšování tržeb. Firma Sport aréna Hlučín zatím 

nevyužívá možnosti propagace prostřednictvím reklamních médií, v plánu je pouze 

jednorázová inzerce v místních Hlučínských novinách. 

Internet umožňuje globální komunikaci a globální přístup a je klíčovým nástrojem 

marketingové komunikace, které podnik využívá. Informace o sportovní hale lze nalézt 

na internetu na stránkách informačního webu města Hlučína na adrese: 

http://www.sportarena-hlucin.cz. Internetové stránky haly budou pečlivě zpracované 

s možností kurty kdykoli rezervovat prostřednictvím systému rezervací. Tyto stránky budou 

svou jednoduchostí a přehledností šetřit čas zákazníkům při rezervaci a mohou sloužit jako 

prostředek odlišení se od konkurence. Konkurenční subjekty nemají tento prvek marketingové 

komunikace propracovaný a zákazníci toto mohou u hlučínské haly vnímat jako přidanou 

hodnotu. 

Do budoucna se počítá s rozšířením propagace sportovní haly zejména prostřednictvím 

zavedení badmintonové školy juniorů a také závodního oddílu badmintonistů. Tento způsob 

propagace nepředstavuje pro firmu velké náklady a je mimořádně efektivní, protože je zacílen 

na žádoucí segment potencionálních zákazníků. 

 

Lidé 

Ve sportovní hale pracuje celkem 7 zaměstnanců. Nejdůležitějšími pracovníky jsou 

recepční a obsluhující ve sportovním baru. Z důvodu 12hodinové otevírací doby bylo nutné 

přijmout 2 pracovníky na recepci i do sportovního baru. Úspěšná realizace a následné 

fungování projektu vyžaduje zajištění potřebných pracovních sil s vyhovující kvalifikací, 
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dovednostmi a zkušenostmi. K těmto profesím není zapotřebí dlouhého zaučování, 

při najímání zaměstnanců dostane každý zaškolení nutné k vykonávání dané funkce.  

Sportovní hala v Hlučíně potřebuje ke svému chodu především kvalitní obsluhu 

u recepce, která bude zároveň zodpovědná za prodej sportovního vybavení v obchodě 

a půjčovnu vybavení. Tito zaměstnanci musí být komunikativní, ochotní, zodpovědní a s pro-

aktivním přístupem k zákazníkům. 
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4 Analýza financování tenisové haly a zhodnocení investice 

Pomocí kvalitně provedené analýzy financování lze určit jak se bude vyvíjet finanční 

situace firmy, pokud bude dosahovat všech naplánovaných cílů. Základními prvky každého 

finančního plánování jsou plán příjmů a výdajů, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a finanční 

analýza tvořená finančními poměrovými ukazateli.  

Plánovací období bylo zvoleno od začátku provozu sportovní haly v září roku 2010 

až do prosince roku 2013. Jedná se o projekt s dlouhou životností (30 let) a není tudíž možné 

v této práci provést finanční plánování po celou dobu životnosti investice. Bylo proto zvoleno 

4 leté období, za které bude provedena finanční analýza a poté pomocí těchto údajů také 

posouzena ekonomická efektivnost projektu. Sport aréna Hlučín se rozhodla z důvodu 

nedostatku vlastních finančních zdrojů pro financování části projektu pomocí podnikatelského 

úvěru. O tento úvěr zažádala u komerční banky, u které má také vedený běžný účet. Tento 

podnikatelský záměr může sloužit jako podklad pro žádost o úvěr. Údaje potřebné pro 

výpočet ukazatelů finanční analýzy jsou čerpány z finančních výkazů z roků 2010 až 2013. 

 

4.1 Způsob financování projektu 
 

Firma nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na pořízení sportovní haly, 

proto se rozhodla zažádat o poskytnutí bankovního úvěru ve výši 4 000 000 Kč, který bude 

splácen 16 splátkami, vždy po Kč 250 000,-. Úvěr byl poskytnut 1. září 2010 na 4 roky. První 

splátka je splatná na konci prvního čtvrtletí druhého roku podnikání (2011). Úroky budou 

placeny čtvrtletně ve výši 7,6 % p. a., jak lze vidět v tabulce č. 4.1.  

 

Tabulka č.  4.1: Přehled splácení úvěru 
 

Rok úrok ro čně úrok čtvrtletní čtvrtletní úmor roční úmor zbytek dluhu 
2010 - - - - 4 000 000 
2011 304 000 76 000 250 000 1 000 000 3 000 000 
2012 228 000 57 000 250 000 1 000 000 2 000 000 
2013 152 000 38 000 250 000 1 000 000 1 000 000 
2014 76 000 19 000 250 000 1 000 000 0 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 
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Ceny vstup ů 

Cena základních vstupních faktorů ovlivňuje celkovou cenu celého projektu a nelze 

ji v této fázi určit zcela přesně. V tabulce č. 4.2 jsou uvedeny nejvíce pravděpodobné hodnoty 

tak, jak se momentálně vyvíjí situace na trhu. Náklady na stavební práce byly určeny 

propočtem 4700 Kč na 1 m2, tj. 700 metrů čtverečných x 4700 Kč = 3 290 000 Kč. Částka 

byla zaokrouhlena na 3 300 000 Kč. Provize pro manažera stavby byla po předběžné 

konzultaci o náročnosti stavby a množství úkonů stanovena ve výši 110 000 Kč.  

 

Tabulka č.  4.2: Vstupní ceny investic 
 

Hmotné investice cena v Kč 
Stavební náklady 3 300 000 
Tenisový kurt 600 000 
Projekt 110 000 
Šatny vč. sprch 100 000 
Sport bar 150 000 
Sportovní obchod 60 000 
Hm. investice celkem 4 320 000 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Nákupy zboží do sportovního obchodu jsou rozděleny na letní a zimní měsíce, 

a to především kvůli různé obsazenosti haly v příslušných měsících. Na nákup zboží 

do obchodu a baru je poskytován dodavatelský úvěr v délce jednoho kalendářního měsíce. 

V tabulce č. 4.3 lze vidět množství peněžních prostředků určených na měsíční nákup zboží. 

O této skutečnosti se lze přesvědčit ve finančním výkazu peněžních toků firmy. Dodavatelský 

úvěr je pro firmu výhodný, protože ho platí se zpožděním za zboží, které už může dále 

prodávat a zvyšuje si tak likviditu. 

 

Tabulka č.  4.3:  Přehled nákupů zboží 
 

cena v Kč Nákup zboží 
letní měsíc zimní měsíc 

Do obchodu 25 000 37 500 
Do baru 27 000 40 500 
Celkem zboží 52 000 78 000 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 



 42 

Spotřeba elektrické energie a vody je ve finančních výkazech zahrnuta jako ostatní 

provozní výdaje a je placena každý kalendářní měsíc bez dodavatelského úvěru. Přehled 

spotřeby el. energie a vody podle letních a zimních měsíců je uveden v tabulce č. 4.4. 

 

Tabulka č.  4.4: Přehled spotřeby  el. energie a vody v letních a zimních měsících 
 

cena v Kč Spotřeba 
letní měsíc zimní měsíc 

Spotřeba el. energie 64 000 95 000 
Spotřeba vody 30 000 45 000 
Celkem ost. provozní náklady 94 000 140 000 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Provozní doba haly je určena na 14 hodin denně (8:00 – 22:00) včetně víkendů 

a státních svátků. Proto je nutné mít podle zákoníku práce minimálně dva zaměstnance 

zodpovědné za práci na recepci a dva(ě) barman(k)y. Pro výpomoc jsou také zaměstnáni 

tři brigádníci, kteří mají pružnou pracovní dobu a jejich služeb je využíváno podle potřeby. 

Tabulce č. 4.5 ilustruje počet zaměstnanců nutných k zajištění provozu sportovní haly.  

 

Tabulka č.  4.5: Počet zaměstnanců a jejich mzdy  
 

Zaměstnanci počet hodin měsíčně 
(v hod.) 

hod. sazba 
(v Kč) 

měsíční mzda 
(v Kč) 

roční mzda 
(v Kč) 

recepční-prodavač  160 90 14 400 172 800 
recepční-prodavač  160 90 14 400 172 800 
brigádník 100 55 5 500 66 000 
barman 160 75 12 000 144 000 
barman 160 75 12 000 144 000 
barman-brigádník 80 55 4 400 52 800 
úklid 120 55 6 600 79 200 
Celkem 940 - 69 300 831 600 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2009). 

 

Dodavatelsko odb ěratelské vztahy 

Na nákup zboží bude poskytnut dodavatelský úvěr v délce jednoho kalendářního 

měsíce. Osobní náklady se vyplácí obvyklým způsobem (v následujícím měsíci). Ostatní 

provozní náklady se hradí v daném měsíci. Úhrada za poskytnuté služby a prodané výrobky 

je z povahy nabízeného sortimentu inkasována ihned a firma nemá sjednány žádné 
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odběratelské úvěry. Peníze má tak co nejrychleji na svém bankovním účtu, což příznivě 

ovlivňuje peněžní toky firmy. 

Odpisové náklady 

Firma používá stejné odpisy účetní jako daňové. Sportovní hala patří do 5. odpisové 

skupiny a odepisuje se 30 let. Firma si zvolila degresivní způsob odepisování. Průběh odpisů 

lze vidět v tabulce č. 4.6 jako sumy měsíčních, čtvrtletních a ročních odpisů za 6 let používání 

sportovní haly. Životnost haly je 30 let a je v plánu ji využívat po celou dobu životnosti. 

V průběhu životnosti jsou v plánu technická zhodnocení a další modernizace haly, které 

prodlouží její životnost. 

 

Tabulka č.  4.6: Průběh odpisů (v Kč) 
 

Rok měsíční odpisy čtvrtletní odpisy roční odpisy 
2010 11 667 35 001 140 004 
2011 23 223 69 669 278 676 
2012 22 422 67 266 269 064 
2013 21 621 64 863 259 452 
2014 24 201 72 603 290 411 
2015 24 933 74 800 299 199 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

4.2 Plán tržeb 
 

Plán tržeb patří mezi klíčové prvky při následném sestavování finančních výkazů, 

zejména výkazu zisku a ztráty, který je součástí příloh této diplomové práce. Při výpočtu tržeb 

byly nejprve stanoveny maximální dosažitelné počty zákazníků, kteří budou využívat služeb 

firmy nebo kupovat zboží. Tabulka č. 4.7 znázorňuje, kolik zákazníků lze uspokojit denně, 

měsíčně a ročně. V plánu se počítá s převahou zákazníků, kteří využívají tenisový kurt, 

ale toto se může v průběhu podnikaní změnit v souladu s rostoucí popularitou badmintonu. 

Využití sportovního obchodu se odhaduje na 7 % všech návštěvníků, půjčovny sportovního 

vybavení 40 % a služeb sportovního baru využívá celých 70 % všech návštěvníků. Tabulka 

maximálně dosažitelných počtů zákazníků byla použita jako východisko při odhadu počtu 

skutečných návštěv ve sportovní hale. 



 44 

Tabulka č.  4.7: Maximální dosažitelné hodnoty při plném vytížení areálu 
 

počet zákazníků 
  

cena 
(Kč) 

počet 
zákazníků 

vytížení 
(%) denně měsíčně ročně 

1 tenisový kurt 500 28 70 20 600 7 200 
4 badmintonové kurty 720 112 30 34 1 020 12 240 
Sportovní obchod   7 4 120 1 440 
Půjčovna   40 22 660 7 920 
Bar   70 38 1 140 13 680 
Celkem    118 3 540 42 480 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Skutečná obsazenost se odvíjí od teoreticky dosažitelných maximálních hodnot. 

Podle zkušeností s obsazeností současné hlučínské haly a ostatních konkurentů byla stanovena 

obsazenost v zimních a letních měsících jako násobek maximálních hodnot s procentním 

odhadem obsazenosti, jak lze vidět v tabulce č. 4.8. Zimní měsíce byly stanoveny podle 

povětrnostních podmínek, kdy již většinou nelze hrát tenis na nezastřešených dvorcích (leden, 

únor, březen, duben, říjen, listopad a prosinec) a obsazenost haly v nich dosahuje 90 %. 

Zbylých pět měsíců (květen, červen, červenec, srpen, září) jsou označeny jako letní a klesá 

v nich obsazenost této haly na 60 % hodnoty při plném vytížení areálu. Zaplnění haly je nižší 

zejména kvůli příznivému počasí pro tenis, kdy zákazníci – tenisté, upřednostňují nedaleké 

antukové dvorce TC Hlučín. 

 

Tabulka č. 4.8: Skutečný počet zákazníků v zimních a letních měsících 
 

  váha denně měsíčně ročně 
Počet lidí denně max. 100% 118 3 540 42 480 
Počet lidí denně v zimě  90% 106 3 186 38 232 
Počet lidí denně v létě 60% 71 2 124 25 488 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Pro lepší přehlednost (některé čtvrtletí obsahují letní i zimní měsíce) jsou dále tyto 

údaje setříděny podle čtvrtletí, jak je vidět v tabulce č. 4.9. Toto rozdělení je důležité 

především kvůli přípravě finančních výkazů (zejména výkazu zisku a ztráty), které jsou 

vyhotoveny ve čtvrtletních intervalech a lze je najít v příloze č. 1. 
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Tabulka č.  4.9: Odhad počtu zákazníků (2010-2015) 
 

  1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3.čtvrtletí  4. čtvrtletí celkem 
1 tenisový kurt 1 620 1 260 1 080 1 620 5 580 
4 badmintonové kurty 2 754 2 142 1 836 2 754 9 486 
Sportovní obchod 324 252 216 324 1 116 
Půjčovna 1 782 1 386 1 188 1 782 6 138 
Bar 3 078 2 394 2 052 3 078 10 602 
Celkem 9 558 7 434 6 372 9 558 32 922 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

V tabulce č. 4.10 lze vidět odhad tržeb podle jednotlivých částí firmy, které tržby 

generují i celkové tržby za jednotlivá čtvrtletí. Tyto tržby jsou již součástí plánu firmy 

a je možno je nalézt ve výkazu zisku a ztráty za jednotlivá období.  

 

Tabulka č.  4.10: Odhad tržeb (2010-2015) 
 

  1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3.čtvrtletí  4. čtvrtletí  Celkem 
1 tenisový kurt 405 000 315 000 270 000 405 000 1 395 000 
4 badmintonové kurty 247 860 192 780 165 240 247 860 853 740 
Sportovní obchod 291 600 226 800 194 400 291 600 1 004 400 
Půjčovna 106 920 83 160 71 280 106 920 368 280 
Bar 307 800 239 400 205 200 307 800 1 060 200 
CELKEM 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 4 681 620 
Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Pro lepší přehlednost byly celkové tržby zahrnuty do grafu č. 4.1  podle toho, kde byly 

tyto tržby vygenerovány. 
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Graf č. 4.1: Rozdělení tržeb podle toho, kde byly vygenerovány (2010-2015) 
 

Rozdělení tržeb

1 tenisový kurt

4 badmintonové kurty

sportovní obchod

půjčovna

bar

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

4.3 Finanční analýza 
 

Realizace jednotlivých ukazatelů finanční analýzy je možná pouze za předpokladu 

možnosti získávání informací z firemních finančních výkazů. Konkrétní informace byly 

čerpány z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a peněžních toků. Všechny výkazy jsou uvedeny 

v příloze č. 1, 2, 3 a jsou k dispozici za 6 let podnikání, a to od začátku září 2010 do konce 

prosince 2015. Všechny výkazy jsou vypracovány jako plánované a rozděleny na čtvrtletní 

intervaly. Provoz haly bude zahájen počátkem třetího čtvrtletí roku 2010, což je v souladu 

se všemi finančními výkazy. Údaje roku 2010 nejsou kompletní, proto je třeba k nim takto 

přistupovat. Informace z prvního roku podnikání tudíž mohou být zkreslené a nemusí 

poskytovat věrohodný obraz firmy za dané období. Finanční analýza firmy byla vypracována 

za 4 roky fungování (2010 – 2013). 

Informace ve finančních výkazech poskytují důležité údaje pro interní i externí 

uživatele a slouží k posouzení vývoje finanční situace ve firmě a také celého podnikatelského 

záměru. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je také velmi důležitou podmínkou získání 

úvěru. 
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4.3.1 Ukazatelé rentability 
 

Ukazatelé rentability se používají k hodnocení ziskovosti podniku. Uvádí se, že čím 

je jejich hodnota větší, tím lépe pro podnik. V tabulce č. 4.11 lze vidět čtyři typy ukazatelů 

rentability – rentabilita celkového kapitálu (ROA), rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu (ROCE), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb (ROS). Z tabulky 

vyplývá, že firma je zisková už od roku 2010, protože hodnoty rentability dosahují kladných 

hodnot. 

 

Tabulka č.  4.11: Přehled ukazatelů rentability v letech 2010 až 2013 
 

Ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 

ROA 

 

0,06 0,16 0,15 0,15 

ROCE 

 

0,06 0,17 0,17 0,17 

ROE 
 

0,17 0,27 0,21 0,19 

ROS 
 

0,22 0,17 0,17 0,18 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) vykazuje kladnou hodnotu již v prvním roce 

podnikání, kdy je čistý zisk nižší než v následujících letech. V prvním roce podnikání (2010) 

přináší celkový kapitál podniku výnosnost 6 %. V dalších letech se hodnoty ještě zvyšují 

a pohybují se okolo výnosnosti 15 %.  V žádném ze sledovaných období nebyla rentabilita 

celkového kapitálu záporná. 

Hodnoty rentability dlouhodobě investovaného kapitálu vykazují ve všech obdobích 

kladné hodnoty a výsledky jsou velmi podobné jako u ROA. V prvním roce je výsledek nižší 

kvůli nižšímu čistému zisku a v následujících letech se zvýší na hodnotu 17 %. Mezi prvním 

a druhým rokem podnikání je hodnota ukazatele vyšší o 11 %. Výnosnost dlouhodobých 

zdrojů v roce 2013 je plánována ve výši 17 %. 

∑
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu vykazuje v prvním roce podnikání hodnotu 

výnosnosti 17 %, ve druhém roce se hodnota zvýšila na 27 % a v dalších letech se postupně 

snižuje, stále však dosahuje poměrně vysokých hodnot výnosnosti a splňuje pravidlo, 

že rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší, než míra výnosu bezrizikové investice 

kapitálu na finančním trhu. Rentabilita vlastního kapitálu je proto považována za kritérium 

úspěšnosti pro vlastníky podniku. 

Z tabulky č. 4.11 lze usoudit, že rentabilita tržeb je kladná ve všech sledovaných 

obdobích. Největší zisk budou přinášet tržby v prvním roce podnikání. V roce 2010 vytváří 

jedna koruna tržeb zisk ve výši 0,22 Kč. V dalších letech se tato hodnota sníží na 0,17 Kč 

z jedné koruny tržeb. 

 

4.3.2 Ukazatelé zadluženosti 
 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími zdroji na jedné straně a zdroji 

vlastními na druhé straně. Zadluženost však nelze považovat automaticky za negativní 

charakteristiku podniku, protože určitá výše zadlužení je pro firmu užitečná. 

Hlavním ukazatelem je ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost, debt ratio), 

na který se váže doporučení teorie o maximální míře 50 % cizího kapitálu na aktivech podílu 

cizího kapitálu, který se rovná podílu stálých aktiv. Obecně platným pravidlem 

je, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší bývá také zadluženost podniku a stoupá 

s ní také riziko finančních problémů. Ukazatel věřitelského rizika je důležitý především 

pro externí uživatele a hlavně bankovní instituce, které podle tohoto ukazatele posuzují 

finanční zdraví podniku. V prvním roce podnikání dosahuje firma 61,9 % zadluženosti, 

což značí poměrně vysokou míru zadluženosti vzhledem k celkovým aktivům společnosti. 

V dalších letech podnikání je však úvěr postupně umořován pomocí vhodně nastavených 

splátek, které neohrožují likviditu firmy. V roce 2011 se zadlužení dostává 

pod doporučovanou hodnotu střední míry zadluženosti 50 % a v roce 2013 už je zadlužena 

pouze z 16 %, což lze považovat s ohledem na teoretické poznatky za velmi nízkou hladinu 

zadlužení. 

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika je koeficient samofinancování 

(vlastní zdroje na aktiva). Tento ukazatel vyjadřuje podíl vlastních zdrojů na celkových 

aktivech a je opakem ukazatele věřitelského rizika. V prvním roce proto dosahuje nízkých 

hodnot krytí celkových aktiv vlastním kapitálem, které se každý rok zvyšují až do roku 2013, 
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kdy dosahují hodnoty 73,3 %. V roce 2013 jsou tedy aktiva kryty ze 73,3 % pouze vlastními 

zdroji. Toto číslo už je poměrně vysoké a poukazuje na možnost dodatečných investic 

s pomocí dalšího úvěru. 

Zadluženost vlastního kapitálu ukazuje, kolik cizího kapitálu připadá na kapitál 

vlastní. V roce 2010 dosahuje ukazatel nebezpečně vysoké hodnoty, která může signalizovat 

platební neschopnost, pokud firma hodnotu ukazatele nesnižuje. V tabulce č. 4.12 však 

lze vidět snahu firmy o snižování poměru cizího kapitálu k vlastnímu. V druhém roce 

už hodnota klesá na uspokojivých 100,7 % a vyrovnává se tak hodnota vlastních a cizích 

zdrojů. Tato hodnota je pro firmu již přijatelná a v dalších letech nadále klesá až do roku 

2013, kdy dosahuje tento poměr pouze 21,6 %. 

 

Tabulka č.  4.12: Přehled ukazatelů zadluženosti v letech 2010 až 2013 
 

Ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 

Vlastní zdroje na aktiva 
 

33,7 46,1 59,5 73,3 

Celková zadluženost 
 
 61,9 46,4 31,5 15,8 

Zadluženost vl.  zdrojů 
  

183,9 100,7 53,0 21,6 

Úrokové krytí 
  

- 4,6 5,8 8,7 

Úrokové zatížení 
  

- 0,2 0,2 0,1 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Ukazatel úrokového krytí mohl být hodnocen až od roku 2011, protože splátky úvěru 

a tím i úroku jsou nastaveny od prvního čtvrtletí roku 2011. Firma tvoří dostatečný zisk 

ke krytí nákladových úroků z úvěru. Z tabulky lze dále konstatovat, že v roce 2011 dosahuje 

hodnota úrokového krytí 4,6 a v dalších dvou letech se postupně zvyšuje až na hodnotu 8,7. 

Zvýšení tohoto ukazatele bylo dosaženo prostřednictvím zvýšení zisku, protože placené úroky 

jsou v každém roce stejné. Doporučená hodnota uvedená v literatuře je 5, kolem které 

se firma pohybuje v celém sledovaném období. Vyšší hodnota než 1 znamená, že firma nemá 

problém s generováním zisku potřebného ke krytí nákladových úroků. 

 

100×
celkemaktiva

kapitálvlastní

100×
celkemaktiva

kapitálcizí

100×
kapitálvlastní

kapitálcizí

úroky

EBIT

EBIT

úroky
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4.3.3 Ukazatelé aktivity 
 

Důležitým ukazatelem je obrat aktiv, tedy kolik korun tržeb generuje jedna koruna 

aktiv. Požadovaná minimální hodnota obratu aktiv je 1, tedy že z jedné koruny majetku 

je generována minimálně jedna koruna tržeb. V tomto případě lze v tabulce č. 4.13 vidět, 

že ani v jednom roce firma nedosahuje požadované minimální hodnoty.  

 

Tabulka č.  4.13: Přehled ukazatelů aktivity 
 

Ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv 
 

0,26 0,72 0,74 0,74 

Obrat závazků kr. 
 

6,68 13,12 13,21 12,63 

Doba obratu aktiv 
 

1 400,94 497,29 488,14 485,76 

Doba obratu závazků kr. 
 

53,90 27,44 27,25 28,51 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

V prvním roce generuje 1 koruna aktiv pouze 0,26 koruny tržeb, což je velmi nízká 

hodnota, která se v dalších letech zvýší na 0,74 koruny, stále je však velmi nízká, 

a proto je doporučeno zvýšit tuto hodnotu snížením aktiv (především peněžních prostředků) 

investováním do rozšíření poskytovaných služeb. Cestou ke zvýšení tohoto ukazatele je také 

zvýšení tržeb. Toho může firma dosáhnout lepším marketingem s následnou vyšší obsazeností 

haly. 

Doba obratu závazků nám říká, kolik dní uplyne od příjmu zboží a jeho zaplacení 

dodavatelům. V tabulce č. 4.13 je možno vidět, že firma splácí své závazky se zpožděním, 

které dosahuje v roce 2010 54 dní. V dalších letech podnikání splácí firma své závazky 

se zpožděním 28 dní. Pro firmu je výhodné mít co nejvyšší dobu obratu závazků, protože tím 

využívá bezúročný kapitál, ve formě dodavatelských úvěrů. Důležité pro firmu je, aby doba 

obratu závazků byla delší než doba obratu pohledávek. Firma Sport aréna Hlučín nemá žádné 

pohledávky a má vhodně nastavený dodavatelský úvěr. 

celkemaktiva

tržby

tržby

dnyaktiva ×

tržby

dnykrzávazky ×.

závazkůDO

360
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Obrat závazků krátkodobých je doplňkovým ukazatelem a vyjadřuje rychlost přeměny 

závazků na peněžní prostředky. V roce 2010 dosahuje rychlost přeměny 7 obrátek a v dalších 

letech došlo k růstu na hodnotu 13 obrátek. 

 

4.4 Hodnocení investi čního projektu 
 

Hodnocení bude provedeno podle dvoufázové metody, která je založena na současné 

hodnotě volných peněžních toků. Po vypočtení dvoufázové metody lze tuto hodnotu převést 

na čistou současnou hodnotu. Na základě výsledku čisté současné hodnoty projektu 

lze doporučit, zda je investici výhodné realizovat nebo nikoliv. Všechny informace potřebné 

k hodnocení investice jsou čerpány z finančních výkazů firmy, zejména výkazů peněžních 

toků za jednotlivé roky investice, které ilustruje tabulka č. 4.14. Kompletní seznam všech 

finančních výkazů znázorňuje příloha č. 1, 2 a 3. 

 

Tabulka č.  4.14: peněžní toky projektu za jednotlivé roky 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PS PP 1 150 000 1 531 320 1 719 940 1 876 390 2 111 310 2 405 890 

Příjem úvěru 4 000 000 0 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 661 220 4 681 620 4 681 620 4 681 620 4 681 620 4 681 620 

Příjmy celkem 5 661 220 4 681 620 4 681 620 4 681 620 4 681 620 4 681 620 

Pořízení sport. haly 4 320 000 0 0 0 0 0 

Nákup materiálu 30 000 0 0 0 0 0 

Nákup zboží 208 000 806 000 806 000 806 000 806 000 806 000 

Výplata mezd 207 900 831 600 831 600 831 600 831 600 831 600 

Ostatní výdaje 514 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 

Platba úroků 0 304 000 228 000 152 000 76 000 0 

Splátka úvěru  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 

Úhrada daně 0 101 400 209 570 207 100 223 440 233 130 

Výdaje celkem 5 279 900 4 493 000 4 525170 4 446 700 4 387 040 3 320 730 

CF  381 320 188 620 156 450 234 920 294 580 1 360 890 

KS PP 1 531 320 1 719 940 1 876 390 2 111 310 2 405 890 3 766 780 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 

 

Zda je pro firmu výstavba nové sportovní haly přijatelná či nikoliv lze zjistit pomocí 

výpočtu čisté současné hodnoty. Firma přitom vyžaduje minimální výnosové procento 
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z investice 8 %. Výpočet čisté současné hodnoty je proveden podle teoretických podkladů 

uvedených v kapitole 2.4.3, a to pomocí dvoufázové metody. Při hodnocení se vychází 

z ročních diskontovaných hodnot peněžních toků, investičních nákladů a diskontní sazby, 

která byla stanovena na 8 %. Vypočtené údaje jsou uvedeny v tabulce č. 4.15. Při hodnocení 

investice vycházíme ze vzorce č. 4.1 pro výpočet dvoufázové metody současných hodnot 

peněžních toků. 

 

V= V1 + V2, 

 

kde V1 je hodnota projektu nebo firmy za první fázi a V2 je hodnota projektu nebo firmy 

za druhou fázi. V první fázi se určují finanční toky poměrně přesně a tedy 

∑
=

−+=
T

t

tRxFCFV
1

)1(1  , kde T je délka první fáze, R jsou náklady kapitálu v první fázi. 

V druhé fázi se uvažuje pouze s trendem volných peněžních toků. Zde se pracuje 

s tzv. pokračující hodnotou PH, což je hodnota podniku za druhou fázi k počátku druhé fáze. 

Vzhledem k momentu ocenění je nutné pokračující hodnotu diskontovat k momentu ocenění 

TRxPHV −+= )1(2 .26 

 

V1 = (381 320 + 188 620 + 156 450 + 234 920 + 294 580 + 1 360 890) / (1 + 0,08)6 

V1 = 1 649 015 Kč 

V2= (1 360 890 x 24) / (1 + 0,08)24 

V2 = 5 150 675 Kč 

Výslednou hodnotu pak lze spočítat podle vzorce č. 4.1. jako V = 1 649 015 + 5 150 675 = 

6 799 690 Kč. 

 

Čistou současnou hodnotu pak lze vypočítat jako: 

 

ČSH =  V – J = 6 799 690 – 4 440 000 = 2 359 690 Kč 

 

Při výpočtu V1 je využito peněžních toků vypočítaných za 6 let (2010 - 2015) 

a pro výpočet V2 byly použity stejné údaje jako v roce 2015, což splňuje princip pokračující 

hodnoty z dvoufázové metody popsané v kapitole 2.4.3. Firma již nebude využívat dalších 

                                                           
26 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční rozhodování a řízení podniku, (2006), s. 154. 

(4.1). 
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úvěrů a peněžní toky se tak po splacení prvního úvěru v roce 2014 nebudou dramaticky měnit, 

proto lze využít čistého peněžního toku z roku 2014 jako základnu pro odhad dalších let 

až do roku 2040. Čistá současná hodnota vykazuje vysokou hodnotu 2 359 690 Kč, která 

splňuje kritérium pro realizaci investice. Hodnocení pomocí čisté současné hodnoty říká, 

že je možné realizovat každou investici s kladnou čistou současnou hodnotou. V případě 

sportovní haly v Hlučíně, která dosahuje vysoké čisté současné hodnoty, je možno realizaci 

této investice doporučit na základě provedeného výpočtu. 

 
Tabulka č. 4.15: Upravené (diskontované) peněžní toky 
 

Položka (v K č) / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Čistý peněžní tok 381 320 188 620 156 450 234 920 294 580   1 360 890 

2. Diskontovaný čistý peněžní tok 381 320 174 648 134 125 186 479 216 525 926 199 

3. Kumulovaný čistý peněžní tok 381 320 555 968 690 093 876 572 1 093 097 2 019 296 

4. Diskontní faktor 1,00 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 

Diskontní sazba 8% 

Zdroj: Vlastní vypracování, (2010). 
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5 Závěr 

Sestavení podnikatelského plánu a zejména plánu finančního jsou klíčovou součástí 

každého podnikatelského záměru a závisí na nich z velké části úspěch či selhání projektu. 

Při rozhodování o přijetí či zamítnutí investice je nutné si uvědomit, že každá dlouhodobá 

investice představuje riziko pro budoucí vývoj podniku. Financování výstavby nové sportovní 

haly patří do kategorie dlouhodobých investic, protože její doba životnosti dosahuje 30 let. 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat konkrétní podnikatelský plán včetně 

provedení finanční analýzy s využitím poměrových ukazatelů a následné hodnocení 

efektivnosti investičního projektu pomocí vybrané vhodné metody. 

Diplomová práce byla rozdělena na pět kapitol, v první z nich bylo uvedeno, 

čím se práce bude zabývat, jaký bude její cíl a metody, které budou použity k jeho dosažení. 

V teoretické části diplomové práce byly popsány možnosti financování projektu 

výstavby sportovní haly s přehledem důvodů, které vedou vlastníky peněžních prostředků 

k investicím a také rozdělení zdrojů, ze kterých mohou být tyto investice financovány. 

Důležitou částí kapitoly byl popis jednotlivých poměrových ukazatelů finanční analýzy, které 

byly dále využity v praktické části diplomové práce. V závěru druhé kapitoly byl uveden 

přehled nejdůležitějších metod hodnocení efektivnosti investičních projektů.  

Třetí kapitola se věnovala popisu fiktivní firmy Sport aréna Hlučín. Byla provedena 

analýza nové sportovní haly, prostředí ve kterém se bude nacházet a také detailní 

rozpracování technických, ekonomických, finančních, manažerských, aj. aspektů projektu, 

které jsou součástí technicko-ekonomické studie. Tato studie přinesla informace, které jsou 

podstatné pro celkové vyhodnocení podnikatelského projektu. Kapitola byla zaměřena 

na rozbor podnikatelské příležitosti z pohledu marketingu, elementární popis poskytovaných 

služeb, včetně vypracování marketingového plánu a analýzy SWOT.  

Ve čtvrté části byly provedeny výpočty vybraných poměrových ukazatelů finanční 

analýzy v letech 2010 až 2013. Tyto ukazatele byly hodnoceny s ohledem na jejich vývoj 

za analyzované období, a to s pomocí teoretických znalostí čerpaných z druhé kapitoly práce. 

Finanční analýzou byly hodnoceny ukazatele rentability, aktivity a zadluženosti. Pomocí 

ukazatelů rentability bylo zjištěno, že projekt výstavby sportovní haly je ziskový 

již po prvním roce podnikání (2010). Zadluženost podniku byla hodnocena pomocí 4 hlavních 

ukazatelů: ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost, debt ratio), koeficient 

samofinancování (vlastní zdroje na aktiva), zadluženost vlastního kapitálu a ukazatel 
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úrokového krytí. Díky těmto ukazatelům bylo zjištěno, že firma má vhodně nastavenou výši 

úvěru, který zároveň stačí splácet i s dohodnutými úroky. Za tento fakt můžou dobře 

nastavené podmínky čerpání úvěru s ročním odkladem splátek úmoru. Jako poslední byly 

hodnoceny ukazatelé aktivity, tedy obrat aktiv, doba obratu závazků, obrat závazků 

krátkodobých a doba obratu aktiv. Důležitým ukazatelem je obrat aktiv, který určuje, kolik 

korun tržeb generovala jedna koruna aktiv. Požadovaná minimální hodnota obratu aktiv je 1, 

tzn., že z jedné koruny majetku je generována minimálně jedna koruna tržeb. Bylo zjištěno, 

že firma ani v jednom hodnoceném roce nedosahuje požadované minimální hodnoty. 

V prvním roce generovala 1 koruna aktiv pouze 0,26 koruny tržeb, což je velmi nízká 

hodnota, která se v dalších letech zvýšila na 0,74 koruny. Bylo proto doporučeno zvýšit tuto 

hodnotu snížením aktiv (především peněžních prostředků) investováním do rozšíření 

poskytovaných služeb. V závěru čtvrté kapitoly byla z dostupných finančních údajů 

vyhodnocena ekonomická efektivnost projektu za 30 let jeho životnosti pomocí dvoufázové 

metody hodnocení současných hodnot peněžních toků. Na základě výsledků bylo doporučeno 

investici do sportovní haly realizovat, protože bylo prokázáno, že vykazuje kladnou čistou 

současnou hodnotu, a to ve výši 2 359 690 Kč. Všechny informace potřebné k hodnocení 

investice byly čerpány z finančních výkazů firmy, zejména výkazů peněžních toků 

za jednotlivé roky provozu investice.  

Využití tato práce nalezne zejména u interních uživatelů (vlastníků firmy), 

a to především pro snadnější utřídění myšlenek, vytyčení firemních cílů pro podnikání, rozvoj 

firmy a zjištění finanční výhodnosti investice. 
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Příloha č. 1: Finanční výkazy - rozvahy (2010 - 2015) 

  31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010 

DM brutto     4 980 000 4 980 000 

Oprávky     11 667 46 668 

DM netto     4 968 333 4 933 332 

Materiál     0 0 

Zásoby     0 0 

Pohledávky     0 0 
Peněžní 
prostředky     

1 008 040 1 531 320 

Aktiva celkem     5 976 373 6 464 652 

Základní kapitál     1 810 000 1 810 000 

Rezervní fond     0 40 595 

VH kumulativně     45 073 365 357 

VH min. let     0 0 
Závazky vůči 
dodavatelům     

52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům     

69 300 69 300 

Závazky vůči SR     0 101 400 

Bankovní úvěr     4 000 000 4 000 000 

Pasiva celkem     5 976 373 6 464 652 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
 
 
 
 
 

 

  31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 

DM brutto 4 980 000 4 980 000 4 980 000 4 980 000 

Oprávky 81 669 116 670 163 227 232 896 

DM netto 4 898 331 4 863 330 4 816 773 4 747 104 

Materiál 0 0 0 0 

Zásoby 0 0 0 0 

Pohledávky 0 0 0 0 
Peněžní 
prostředky 

1 601 200 1 588 440 1 522 660 1 719 940 

Aktiva celkem 6 499 531 6 451 770 6 339 433 6 467 044 

Základní kapitál 1 810 000 1 810 000 1 810 000 1 810 000 

Rezervní fond 40 595 40 595 40 595 130 017 

VH kumulativně 386 279 614 518 752 181 804 800 

VH min. let 365 357 365 357 365 357 365 357 
Závazky vůči 
dodavatelům 

78 000 52 000 52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům 

69 300 69 300 69 300 69 300 

Závazky vůči SR 0 0 0 209 570 

Bankovní úvěr 3 750 000 3 500 000 3 250 000 3 000 000 

Pasiva celkem 6 499 531 6 451 770 6 339 433 6 467 044 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 

DM brutto 4 980 000 4 980 000 4 980 000 4 980 000 
Oprávky 302 565 372 234 441 102 508 368 
DM netto 4 677 435 4 607 766 4 538 898 4 471 632 
Materiál 0 0 0 0 
Zásoby 0 0 0 0 
Pohledávky 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 1 700 650 1 706 890 1 660 110 1 876 390 

Aktiva celkem 6 378 085 6 314 656 6 199 008 6 348 022 

Základní kapitál 1 810 000 1 810 000 1 810 000 1 810 000 
Rezervní fond 130 017 130 017 130 017 218 362 
VH kumulativně 370 611 583 182 717 534 795 103 
VH min. let 1 170 157 1 170 157 1 170 157 1 170 157 
Závazky vůči 
dodavatelům 

78 000 52 000 52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům 

69 300 69 300 69 300 69 300 

Závazky vůči SR 0 0 0 207 100 

Bankovní úvěr 2 750 000 2 500 000 2 250 000 2 000 000 

Pasiva celkem 6 378 085 6 314 656 6 199 008 6 348 022 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

 

 

  31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 

DM brutto 4 980 000 4 980 000 4 980 000 4 980 000 
Oprávky 575 634 642 900 709 365 774 228 
DM netto 4 404 366 4 337 100 4 270 635 4 205 772 
Materiál 0 0 0 0 
Zásoby 0 0 0 0 
Pohledávky 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 1 878 570 1 903 810 1 876 030 2 111 310 

Aktiva celkem 6 282 936 6 240 910 6 146 665 6 317 082 

Základní kapitál 1 810 000 1 810 000 1 810 000 1 810 000 
Rezervní fond 218 362 218 362 218 362 313 634 
VH kumulativně 392 014 625 988 781 743 857 448 
VH min. let 1 965 260 1 965 260 1 965 260 1 965 260 
Závazky vůči 
dodavatelům 

78 000 52 000 52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům 

69 300 69 300 69 300 69 300 

Závazky vůči SR 0 0 0 223 440 

Bankovní úvěr 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 

Pasiva celkem 6 282 936 6 240 910 6 146 665 6 317 082 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014 

DM brutto 4 980 000 4 980 000 4 980 000 4 980 000 

Oprávky 846 831 919 434 992 036 1 064 639 

DM netto 4 133 169 4 060 566 3 987 964 3 915 361 

Materiál 0 0 0 0 

Zásoby 0 0 0 0 

Pohledávky 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 2 116 150 2 160 390 2 151 610 2 405 890 

Aktiva celkem 6 249 319 6 220 956 6 139 574 6 321 251 

Základní kapitál 1 810 000 1 810 000 1 810 000 1 810 000 

Rezervní fond 313 634 313 634 313 634 413 082 

VH kumulativně 405 677 653 314 821 932 895 031 

VH min. let 2 822 708 2 822 708 2 822 708 2 822 708 
Závazky vůči 
dodavatelům 

78 000 52 000 52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům 

69 300 69 300 69 300 69 300 

Závazky vůči SR 0 0 0 233 130 

Bankovní úvěr 750 000 500 000 250 000 0 

Pasiva celkem 6 249 319 6 220 956 6 139 574 6 321 251 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

  31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015 

DM brutto 4 980 000 4 980 000 4 980 000 4 980 000 

Oprávky 1 139 439 1 214 239 1 289 039 1 363 838 

DM netto 3 840 561 3 765 761 3 690 961 3 616 162 

Materiál 0 0 0 0 

Zásoby 0 0 0 0 

Pohledávky 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 2 670 040 2 983 280 3 243 500 3 766 780 

Aktiva celkem 6 510 601 6 749 041 6 934 461 7 382 942 

Základní kapitál 1 810 000 1 810 000 1 810 000 1 810 000 

Rezervní fond 413 082 413 082 413 082 517 978 

VH kumulativně 422 480 686 920 872 341 944 065 

VH min. let 3 717 739 3 717 739 3 717 739 3 717 739 
Závazky vůči 
dodavatelům 

78 000 52 000 52 000 78 000 

Závazky vůči 
zaměstnancům 

69 300 69 300 69 300 69 300 

Závazky vůči SR 0 0 0 245 860 

Bankovní úvěr 0 0 0 0 

Pasiva celkem 6 510 601 6 749 041 6 934 461 7 382 942 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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Příloha č. 2: Výkazy zisku a ztráty (2010 - 2015) 

  1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 

Tržby     302 040 1 359 180 

Výnosy celkem     302 040 1 359 180 

Nákup materiálu     30 000 0 

Spotřeba zboží     52 000 234 000 

Osobní náklady     69 300 207 900 
Ostatní provozní 
náklady   

  94 000 420 000 

Odpisy     11 667 35 001 

Úroky     0 0 

Náklady celkem     256 967 896 901 

VH čtvrtletní     45 073 462 279 

VH kumulativní     45 073 507 352 

Daňový základ       507 000 

Daň (20 %)       101 400 

VH BÚO       405 952 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

 

 

 

 

 

  1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 

Tržby 1359180 1057140 906120 1 359 180 

Výnosy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Spotřeba zboží 234 000 182 000 156 000 234 000 

Osobní náklady 207 900 207 900 207 900 207 900 
Ostatní provozní 
náklady 

420 000 328 000 282 000 420 000 

Odpisy 35 001 35 001 46 557 69 669 

Úroky 76 000 76 000 76 000 76 000 

Náklady celkem 972 901 828 901 768 457 1 007 569 

VH čtvrtletní 386 279 228 239 137 663 351 611 

VH kumulativní 386 279 614 518 752 181 1 103 792 

Daňový základ       1 103 000 

Daň (19 %)       209 570 

VH BÚO       894 222 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

Tržby 1359180 1057140 906120 1359180 

Výnosy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Spotřeba zboží 234 000 182 000 156 000 234 000 

Osobní náklady 207 900 207 900 207 900 207 900 
Ostatní provozní 
náklady 

420 000 328 000 282 000 420 000 

Odpisy 69 669 69 669 68 868 67 266 

Úroky 57 000 57 000 57 000 57 000 

Náklady celkem 988 569 844 569 771 768 986 166 

VH čtvrtletní 370 611 212 571 134 352 373 014 

VH kumulativní 370 611 583 182 717 534 1 090 548 

Daňový základ       1 090 000 

Daň (19 %)       207 100 

VH BÚO       883 448 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

 

 

 

 

 

  1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 

Tržby 1359180 1057140 906120 1359180 

Výnosy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Spotřeba zboží 234 000 182 000 156 000 234 000 

Osobní náklady 207 900 207 900 207 900 207 900 
Ostatní provozní 
náklady 

420 000 328 000 282 000 420 000 

Odpisy 67 266 67 266 66 465 64 863 

Úroky 38 000 38 000 38 000 38 000 

Náklady celkem 967 166 823 166 750 365 964 763 

VH čtvrtletní 392 014 233 974 155 755 394 417 

VH kumulativní 392 014 625 988 781 743 1 176 160 

Daňový základ       1 176 000 

Daň (19 %)       223 440 

VH BÚO       952 720 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 

Tržby 1359180 1057140 906120 1359180 

Výnosy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Spotřeba zboží 234 000 182 000 156 000 234 000 

Osobní náklady 207 900 207 900 207 900 207 900 
Ostatní provozní 
náklady 

420 000 328 000 282 000 420 000 

Odpisy 72 603 72 603 72 603 72 603 

Úroky 19 000 19 000 19 000 19 000 

Náklady celkem 953 503 809 503 737 503 953 503 

VH čtvrtletní 405 677 247 637 168 617 405 677 

VH kumulativní 405 677 653 314 821 932 1 227 609 

Daňový základ       1 227 000 

Daň (19 %)       233 130 

VH BÚO       994 479 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

  1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 

Tržby 1359180 1057140 906120 1359180 

Výnosy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Spotřeba zboží 234 000 182 000 156 000 234 000 

Osobní náklady 207 900 207 900 207 900 207 900 
Ostatní provozní 
náklady 

420 000 328 000 282 000 420 000 

Odpisy 74 800 74 800 74 800 74 800 

Úroky 0 0 0 0 

Náklady celkem 936 700 792 700 720 700 936 700 

VH čtvrtletní 422 480 264 440 185 420 422 480 

VH kumulativní 422 480 686 920 872 341 1 294 821 

Daňový základ    1 294 000 

Daň (19 %)    245 860 

VH BÚO    1 048 961 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009).
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Příloha č. 3: Výkazy peněžních toků (2010 - 2015) 

  1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 

PS PP    1 150 000 1 008 040 

Příjem úvěru    4 000 000 0 

Příjmy z podnikání    302 040 1 359 180 

Příjmy celkem     4 302 040 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly  

  4 320 000 0 

Nákup materiálu    30 000 0 

Nákup zboží    0 208 000 

Výplata mezd    0 207 900 

Ostatní výdaje    94 000 420 000 

Platba úroků    0 0 

Splátka úvěru     0 0 

Úhrada daně    0 0 

Výdaje celkem     4 444 000 835 900 

CF = příjmy - 
výdaje  

  -141 960 523 280 

KS PP     1 008 040 1 531 320 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

 

 

 

 

  1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 

PS PP 1 531 320 1 601 200 1 588 440 1 522 660 

Příjem úvěru 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Příjmy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly 

0 0 0 0 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Nákup zboží 234 000 208 000 156 000 208 000 

Výplata mezd 207 900 207 900 207 900 207 900 

Ostatní výdaje 420 000 328 000 282 000 420 000 

Platba úroků 76 000 76 000 76 000 76 000 

Splátka úvěru  250 000 250 000 250 000 250 000 

Úhrada daně 101 400 0 0 0 

Výdaje celkem  1 289 300 1 069 900 971 900 1 161 900 

CF = příjmy - 
výdaje 

69 880 -12 760 -65 780 197 280 

KS PP 1 601 200 1 588 440 1 522 660 1 719 940 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

PS PP 1 719 940 1 700 650 1 706 890 1 660 110 

Příjem úvěru 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Příjmy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly 

0 0 0 0 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Nákup zboží 234 000 208 000 156 000 208 000 

Výplata mezd 207 900 207 900 207 900 207 900 

Ostatní výdaje 420 000 328 000 282 000 420 000 

Platba úroků 57 000 57 000 57 000 57 000 

Splátka úvěru  250 000 250 000 250 000 250 000 

Úhrada daně 209 570 0 0 0 

Výdaje celkem  1 378 470 1050900 952 900 1 142 900 

CF = příjmy - 
výdaje 

-19 290 6 240 -46 780 216 280 

KS PP 1 700 650 1 706 890 1 660 110 1 876 390 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 

 

 

 

 

  1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 

PS PP 1 876 390 1 878 570 1 903 810 1 876 030 

Příjem úvěru 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Příjmy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly 

0 0 0 0 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Nákup zboží 234 000 208 000 156 000 208 000 

Výplata mezd 207 900 207 900 207 900 207 900 

Ostatní výdaje 420 000 328 000 282 000 420 000 

Platba úroků 38 000 38 000 38 000 38 000 

Splátka úvěru  250 000 250 000 250 000 250 000 

Úhrada daně 207 100 0 0 0 

Výdaje celkem 1 357000 1031900 933 900 1 123 900 

CF = příjmy - 
výdaje 

2 180 25 240 -27 780 235 280 

KS PP 1 878 570 1 903 810 1 876 030 2 111 310 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
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  1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 

PS PP 2 111 310 2 116 150 2 160 390 2 151 610 

Příjem úvěru 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Příjmy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly 

0 0 0 0 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Nákup zboží 234 000 208000 156 000 208 000 

Výplata mezd 207 900 207900 207 900 207 900 

Ostatní výdaje 420 000 328000 282 000 420 000 

Platba úroků 19 000 19 000 19 000 19 000 

Splátka úvěru  250 000 250 000 250 000 250 000 

Úhrada daně 223 440 0 0 0 

Výdaje celkem 1 354 340 1012900 914 900 1 104 900 

CF = příjmy - 
výdaje 

4 840 44 240 -8 780 254 280 

KS PP 2 116 150 2 160 390 2 151 610 2 405 890 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
 

 

  1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 

PS PP 2 405 890 2 670 040 2 983 280 3 243 500 

Příjem úvěru 0 0 0 0 

Příjmy z podnikání 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Příjmy celkem 1 359 180 1 057 140 906 120 1 359 180 

Pořízení sportovní 
haly 

0 0 0 0 

Nákup materiálu 0 0 0 0 

Nákup zboží 234 000 208 000 156 000 208 000 

Výplata mezd 207 900 207 900 207 900 207 900 

Ostatní výdaje 420 000 328 000 282 000 420 000 

Platba úroků 0 0 0 0 

Splátka úvěru  0 0 0 0 

Úhrada daně 233 130 0 0 0 

Výdaje celkem 1 095 030 743 900 645 900 835 900 

CF = příjmy - 
výdaje 

264 150 313 240 260 220 523 280 

KS PP 2 670 040 2 983 280 3 243 500 3 766 780 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 



 

 

Příloha č. 4: Upravené (diskontované) peněžní toky s plánovaným výhledem až do roku 2040 

Položka (v Kč) / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ...2040 
1. Čistý peněžní tok 381 320 188 620 156 450 234 920 294 580 1 360 890 1 360 890 1 360 890 
2. Diskontovaný čistý peněžní tok 381 320 174 648 134 124 186 479 216 525 926 198 857 591 794 066 
3. Kumulovaný čistý peněžní tok 381 320 555 968 690 092 876 572 1 093 097 2 019 296 2 876 888 3670 954 
4. Diskontní faktor 1 0,925926 0,8573 0,7938 0,73503 0,680583 0,63017 0,58349 
Diskontní sazba 8% 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009). 
 
 



 

 

Příloha č. 5: Mapa umístění Sport arény v Hlučíně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.mapy.cz, (2009). 
 
 


