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1 Úvod 

V roce 1989 došlo k přechodu od centrálně řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství a 

naprosto se změnil význam slov plán a plánování. V dřívějších dobách bylo plánování a 

tvorba plánů úkolem centrální ekonomiky, potažmo plánovacích komisí. V tržní ekonomice 

představuje zajištění rozvoje podniku a následné zabezpečení jeho prosperity nelehký úkol. 

Prosperita a další rozvoj podniku je závislý, jednak na rentabilitě a likviditě podniku, jednak i 

na velikosti vlastních zdrojů, kterými jsou kryta jeho aktiva. Neopomenutelným 

předpokladem stále vzrůstajícího rozvoje podniku je také detailně promyšlená a dále 

správným způsobem aplikovaná rozvojová strategie firmy. Důležitým faktorem je přitom 

příprava a vlastní realizace podnikatelského záměru. Podnikatel by si měl neodkladně položit 

a co možná nejrychleji a nejefektivněji odpovědět na otázky jakými jsou např.: 

- rozsah a možnosti umístění vlastního kapitálu,  

- potřeby financování podnikatelského záměru,  

- výnosy, které bude podnik dosahovat,  

- nutnost a výše zahraničního kapitálu a formy a možnosti jeho získání. 

 Podnikatelské záměry jsou významným nástrojem v řízení a slouží také jako důležitý 

podkladový materiál pro jednání s potenciálními investory. Tyto investory, banky nebo jiné 

obchodní společnosti může právě podnikatelský záměr přesvědčit o výhodnosti zvažovaného 

projektu a výrazně ovlivnit jejich rozhodování při poskytování kapitálu. 

Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na pořízení výrobního 

areálu šumperské společnosti PRAMET TOOLS, s.r.o. Společnost se zabývá výrobou, 

prodejem, úpravou a tvářením výrobků ze železa a slinutého karbidu. Oblast, ve které se 

společnost pohybuje již řadu let a funguje jako jedna z poboček mezinárodního gigantu, 

zasáhla řada změn. V první řadě vzrostl během posledních několika let vývoj v této oblasti 

rapidním způsobem a s tím souvisí i další problém, kterým je stále se rozrůstající konkurence. 

Tento trend není žádným překvapením, neboť do jednotlivých oblastí vstupují nové firmy, 

české i zahraniční a budou i nadále vstupovat, dokud nebude trh zcela zaplněn. Takový vývoj 

není nic neobvyklého, funguje to prakticky stejně ve všech odvětví a to nejen na domácí, ale i 

na zahraniční úrovni.  
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Diplomová práce se zaměří jak na minulou, tak hlavně na současnou situaci společnosti 

PRAMET TOOLS, s.r.o., na finanční stránku zvažovaného podnikatelského záměru. V závěru 

je posouzena realizovatelnost podnikatelského záměru. 

Podklady, které poslouží k vytvoření tohoto podnikatelského, jsou kromě odborné 

literatury také interní materiály společnosti PRAMET TOOLS, s.r.o. a internetové 

vyhledavače. 
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2 Teoretická východiska 

Úspěšný rozvoj podniku nepatří mezi jednoduché záležitosti a to především v dnešní 

době, tedy v době, kdy jsou daleko náročnější podmínky tržní ekonomiky, než kdykoli dříve. 

Aby byl podnik schopen zabezpečit prosperitu, je velice důležité důkladně promyslet 

rozvojovou strategii, ale taky přípravné a realizační fáze projektů, s jejichž pomocí bude 

podnik tuto strategii uskutečňovat. Proto jsou podnikatelské záměry nebo plány, které z těchto 

projektů vycházejí důležitým nástrojem pro řízení rozvoje podniku. Současně je brán jako 

neméně důležitý podkladový materiál, pomoci kterého by měl podnik potenciální investory, 

kterými mohou být např. banky, přesvědčit o výhodnosti a následné úspěšnosti projektu a tím 

si zajistit kapitál k budoucímu financování projektu. 

 V teoretické části této práce budou vysvětleny pojmy, které se v projektu používají a 

z nichž tato práce vychází. V první části bude vysvětlen způsob, význam a následnou tvorba 

podnikatelského záměru. V další části jsou uvedeny náležitosti úvěrové smlouvy, do které 

patří i podnikatelský záměr. Dále bude v diplomové práci použit pouze výraz podnikatelský 

záměr, nikoli podnikatelský plán či projekt. 

2.1  Smysl a účel podnikání 

 Základní informační vstupy, sloužící ke zpracovávání podnikatelského záměru1 

projektů, které chce firma realizovat, jsou výsledky jednotlivých studií projektů. Aby byl 

podnik schopen zabezpečit přímý rozvoj, je velice důležité správným způsobem nadefinovat 

cíl, kterého chce v jednotlivých oblastech dosáhnout. Zaměřuje se především na takové 

oblasti, kterými jsou vývoj a výroba, odbyt, financování apod. S výjimkou stanovení cílů a 

jejich definice je také nutné a nezbytné stanovit strategii, kterou dosáhne jednotlivých cílů. 

Výsledky, které z jednotlivých procesů vyjdou, jsou komplexní a měly by být uvedeny 

v jedné písemné studii. Této studii se říká podnikatelský záměr. V některých případech může 

být uveden název podnikatelský plán, obchodní plán, popř. podnikatelská koncepce. Výše 

uvedená studie má informační charakter, obsahuje informace např. o vlastnictví a rozložení 

kapitálu, dále údaje o představitelích podniku. U jednotlivých vedoucích se zohledňuje jejich 

vzdělání, zkušenosti, majetkové poměry ve společnosti, apod. Mezi další body zajisté patří 

                                                

1 Jako synonymum podnikatelského záměru se mnohdy používá termín podnikatelský plán, popř. business plan. 
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informace o tržní situaci, jak přímo v podniku, tak také jeho nejbližší okolí, konkurence. 

Nemalou měrou se na tom podílí finanční plánování a dosavadní vývoj podniku. 

2.1.1 Kdo má hlavní užitek z podnikatelských plánů 

Budoucnost podniku ovlivní především osoby, které jsou přímo zainteresovány na 

podnikatelském záměru. Patří mezi ně: majitelé, kteří si přejí stabilní a do budoucna stále se 

rozvíjející podnik. Tyto osoby budou zařazeny do I. skupiny. Manažeři, kteří celý podnik 

vedou, budou zařazeni do II. skupiny. III. skupinu tvoří potenciální investoři, kteří jsou 

ochotni vstoupit do podniku jako bankéři, popř. jiní investoři, kteří úvěrují podnik. Výše 

nadnesené typy osob, které se podílejí na podnikání, jsou chápány jako osoby, které očekávají 

největší možný užitek z podnikatelských záměrů. Nemohou být brány jako osoby, které 

připravují a chystají podnikatelské záměry. Logicky z toho vyplývá, že příprava a 

vypracování podnikatelského záměru nemusí být prováděno v podniku, ale podnik si tuto 

službu může objednat z venku, tzn., že ho vypracuje specializovaná firma, která se touto 

problematikou zabývá, například nějaká poradenská firma.2 

V dnešní době často dvě skupiny osob, tedy majitelé podniků a manažeři na různých 

funkcích v podniku, splývají v jedno. Taková situace nastane tehdy, když se hovoří o 

mikropodnicích, tj. podniky jako jednotlivce. Především jsou zde zařazeny živnosti a malé 

podniky, u kterých jejích vnitřní struktura patří k těm nejjednodušším, které vůbec podniky 

mohou mít.  

I. skupina zainteresovaných osob – majitelé 

Majitelé podniků si představují a mají za to, že podnikatelské záměry by měly být 

především jako plány strategické, což znamená plánování budoucnosti jednotlivých podniků. 

To však nic nemění na skutečnosti, že vypracované plány mohou použít a s největší 

pravděpodobnosti použijí při plánování změn, kterými chtějí podnik oživit nebo dostat 

z momentální tíživé situace. Za použití těchto plánů je možno zabezpečit bezproblémové 

řízení a následný růstu podniku, apod. 

 

                                                

2 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str.21 
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II. skupina zainteresovaných osob – manažeři  

Pozice manažera v podniku patří ke složitějším, neboť jsou přímo zapojeni jak do 

samotné přípravy budoucích podnikatelských záměrů, ale jsou také samotnými uživateli a 

příjemci výhod, které z podnikatelských záměrů vyplývají. Dá se říci, že samotné 

podnikatelské záměry mohou být brány jako hlavní plánovací nástroj, díky kterému manažeři, 

kteří mají samotné plány v rukou, pomohou podniku v jeho dalším rozvoji a fungování. 

III. skupina zainteresovaných osob – investoři 

Všichni investoři, a to jak banky, tak i ostatní investoři, kteří se nějakým způsobem 

podílejí na financování podniku, mají zájem na tom, aby svoje peníze, které do podniku 

investovali, dostali zpět. Samozřejmě očekávají také to, že se jim investované peníze vrátí i s 

patřičným ziskem, tzn., že se jim vrátí více, než byla jejich počáteční investice. Pokud 

odmyslíme tento bod, který mají všichni investoři stejný, tak dále se už jejich cíle mohou do 

značné míry lišit. Nyní bude brán jako investor banka, která se bude chtít ujistit, že podnik 

bude během doby, kdy bude půjčku splácet schopen splácet jak jistinu, tak i úroky, které jsou 

nedílnou součástí půjčky. Jiné investory většinou hledisko bonity příliš nezajímá, neboť 

investice od jiných investorů se vracejí teprve v momentě prodeje, což je velmi často dlouhá 

doba, někdy je horizont mnoho let. 

V případě, že je podnikatelský záměr sestavován primárně pro investora, bude se 

mnohem více a pečlivěji zkoumat a zabývat situacemi, ve kterých je samotný kapitál 

zhodnocován. Pro představu je uveden příklad, kdy je možnost prodat podnik nadnárodní 

společnosti. Je tedy jistá šance, že tento nový, velký a silný potenciální zákazník je ve fázi, 

kdy se rozhoduje o spolupráci s kupovaným podnikem3. 

Výše uvedené skupiny osob, které jsou zainteresovány na chodu podniku, tedy majitelé, 

manažeři a investoři se budou společně snažit o to, aby ohodnotili proveditelnost či 

životaschopnost určité zakázky nebo projektu a vytvořili si cíle a rozpočty. 

Samozřejmě nemůžou zapomenout také na kalkulaci, kolik peněz k provedení toho 

podnikatelského záměru budou vlastně potřebovat. 

                                                

3 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer Press, 
a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str.22 
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Obr. 1: Smysl podnikatelského záměru – kdo, proč a kdy4 

 

2.2  Členění podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr je dokument, který je vytvořen písemnou formou. Pomoci tohoto 

dokumentu je poukázáno a upozorněno na všechny možné okolnosti, podstatné i nepodstatné, 

vnější i vnitřní, které jakkoliv mohou souviset se samotnou podnikatelskou činností. 

Neexistuje žádné závazné stanovisko, jak by měl obsah podnikatelského záměru vypadat nebo 

které věci by měl obsahovat. Každý tvůrce podnikatelského záměru se může rozhodnout, 

které části budou součástí plánu a jaké ne. Investoři, ať již máme na mysli banky, popř. jiné 

investory, každý z nich má odlišné požadavky (např. jakou by měl mít podnikatelský záměr 

strukturu, jaký obsah a rozsah). Dalším krokem bude sestavení všeobecného podnikatelského 

záměru, který  jednotlivé kroky rozebere a objasní. 

                                                

4  Zdroj dat: STOKES, D., Small business Management. An Aktive – Learning Approach. 2nd Edition London: 
DP Publications Ltd, 1995, 386 pp. ISBN 1-85805-129-0. 
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1. Shrnutí, 

2. profesní a osobní údaje o vlastnictví firmy, 

3. popis podniku, 

4. majetkoprávní vztahy související s projektem, 

5. technicko – technologická část projektu, 

6. dodavatelské zajištění, 

7. vstupy projektu, 

8. analýza trhu a marketing, 

9. finanční plánování.5 

2.2.1 Shrnutí 

Na počátku každého podnikatelského záměru je za potřebí jednoduché, ale velmi účelné 

shrnutí nejdůležitějších bodů. Takovéto shrnutí si v prvé řadě musí projít buď investoři, nebo 

pracovníci úvěrových oddělení. Forma, jakou bude shrnutí napsáno, by měla být jednoduchá a 

srozumitelná. Text a údaje v něm obsažené by měly být formulovaný tak, aby se daly rychle 

přečíst a pochopit. Proto je zapotřebí psát toto shrnutí zvlášť pečlivě a vyjadřovat se přesně. 

V mnoha literaturách je doporučeno uvést na konci psaného shrnutí tabulku. Obsahem 

vypracované tabulky budou základní informace. Shrnutí by mělo obsahovat následující 

informace: 

 Podnikatelský záměr. Krátkým způsobem je popsán předmět podnikání, 

nabízené výrobky a služby. Někdy se zde uvádí i inovační záměr současně 

s oblastí příslušných trhů. 

 Faktory úspěchu. Patřičným způsobem přednést jaké pozoruhodné, neobvyklé a 

neobyčejné faktory podnikatelský záměr obsahuje. Za zdůraznění stojí také 

                                                

5 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 11 
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předpoklad, který může být brán jako konkurenční výhoda. Podnik by měl uvést 

také přínos pro zákazníka a osobní předpoklady, která má managementu. 

 Podnikové cíle. Zde budou zmíněny výchozí předpoklady, budoucí cíle a různé 

možnosti růstu firmy. Nadnesen by měl být jak optimisticky, tak i realistický 

popis podnikatelských cílů. 

 Ekonomické cílové veličiny a nutnost potřeby kapitálu. Číselnou podobou a 

v přehledné tabulce bude uvedeno, jakého obratu a zisku chce podnik dosáhnout, 

jak velký kapitál bude na realizaci tohoto záměru potřebovat, jakož i jak bude 

investovaný kapitál zhodnocen.6 

2.2.2 Profesní a osobní údaje o vlastnictví firmy 

Všechny finanční domy, a to jak banky, tak i další společnosti, které poskytují kapitál, 

mají za to, že za úspěšným či neúspěšným působením podniku na trhu může především jeho 

vedení. Je pravdou, že za situací každého podniku na trhu mohou i jednotlivé produkty, které 

podnik nabízí, technologie či samotný trh, na kterém firma funguje. Největší zásluhu na 

úspěšné realizaci podnikatelského záměru mají odborné schopnosti managementu. 

Banky a jiní poskytovatelé kapitálu velice důkladným způsobem prověřují vedení daného 

podniku a samozřejmě i jeho zaměstnance. Je to způsobeno situací, která na trhu panuje. 

Úspěch při snaze o získání finančních zdrojů bude dosažen tehdy, jestliže pracovníci ve firmě 

budou schopni a konkrétní podnikatelský záměr zrealizovat. 

Jestliže banka nebo případný jiný investor dochází k závěru, že je potřeba, aby firma 

zaměstnala nové manažery, potom by byl podnik sám proti sobě, kdyby příslušné odborníky 

do vedení nezapojil. 

Pro pořádek jsou uvedeny základní oblasti, na které by se podnik měl zaměřit: 

 vedení podniku, 

 další pracovníci, 

                                                

6 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–80–
245–1263–1. str. 12 



 
11

 poradci. 

Budoucí investoři očekávají, že v podnikatelském záměru bude uvedeno, kdo ve 

společnosti vystupuje jako jednatel či majitel. Z tohoto důvodu se uvádí základní osobní 

údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, dosažené vzdělání, apod.7 

2.2.3 Popis podniku 

V této kapitole je nutné představit danou firmu.  Musí být uveden také princip, jakým 

hodlá firma celý záměr zrealizovat či na čem ho postavit. Neměl by být opomenut jasný a 

stručný popis. Zde by měly být výstižně a konkrétně znázorněny základní body. Má se na 

mysli uvedení zákonné právní formy podniku, jestli se jedná o společnost s ručením 

omezeným (dále jen s.r.o.) nebo o akciovou společnost (dále jen a.s.).  Představeny by měly 

být i klíčové živnosti, které bude uvažovaný podnik provozovat. Důležitou součástí, o kterou 

by se měl každý podnik pokusit, je sestavení smysluplné a použitelné vize. Tato vize bude 

postupně doplněna o definici dlouhodobého strategického cíle daného podniku8. 

Aby samotné podnikání mělo nějaký smysl a bylo účelné, je důležité popsat budoucí 

podnikání pomoci přehledné prezentace, ve které se představí výrobky či služby, kterými chce 

podnik na trhu zaujmout určité postavení. Produkty a služby zaujmou trh a konkurenci pouze 

tehdy, budou-li rozpracovány v prezentacích do detailů a budou-li maximálně přesvědčivé.  

Měl by zde být uveden i další možný způsob rozvoje produktu. V podstatě uvést, z čeho 

podnik hodlá vyrábět, tedy základní komponenty. Jistou možností je pro podnik zajištění 

některých služeb nebo jiných dodávek, co není podnik schopen zabezpečit sám, 

outsourcingem9.  

V popisování podniku by neměla chybět organizační struktura. Jestliže bude mít podnik 

velký počet zaměstnanců, je organizační struktura téměř nutností. Také by měl byt představen 

manažerský tým, který bude podnik řídit. 

                                                

7 Portál ipodnikatel.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-21]. Údaje o vlastnících firmy. Dostupné z WWW: 
<http://www.ipodnikatel.cz/podnikatelsky-plan>. 
8 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer Press, 
a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 76 
9 Tedy formou externí dodávky. 
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Infrastrukturu představuje typ provozovny. Její součástí je i technické či strojní vybavení. 

Bývá zde zahrnuto i počítačové, softwarové a vývojové vybavení.  

Podnik by se bezesporu neobešel bez uvedení kontaktních údajů. V těchto údajích bude 

uvedeno, kde podnik sídlí, jakou má adresu pro doručování, atd. Určitě stojí za zmínku také 

to, zdali firma využívá vlastních prostor nebo jestli využívá prostor pronajatých. 

Během popisování podnikatelské činnosti by měly být představeny také klíčové 

pravomoci. Silné stránky či příležitosti by mely podniku pomoci při realizaci podnikatelského 

záměru. Podnik by neměl opomenout i slabé stránky a možná ohrožení. Současně by neměl 

zapomínat i na skutečnost, že jistá možnost hrozeb a slabých stránek podniku existuje, tudíž 

by měl mít dopředu připravený jistý scénář, jak co nejlépe na tyto komplikace reagovat. 

Tímto krokem si podnik do značné míry přitáhne investory na svoji stranu, neboť prokáže 

svoji profesionalitu10. 

2.2.4 Majetkoprávní vztahy související s projektem 

Zahájit podnikání je závislé na získání oprávnění k podnikatelské činnosti. V souvislosti 

s tím souvisejí i administrativní úkony. Podnik by měl dodržet a splnit všechny registrační 

povinnosti. Nutné je také vyřešení problému, kde a jaké prostory by mohl použít k podnikání. 

Své sídlo by měl podnik prokázat užívacím nebo vlastnickým právem, ať k pozemkům 

nebo prostorům. 

V případě, že podnik při svém zahájení nevlastní žádný vhodný objekt, kde by mohl 

sídlit, nabízí se tyto řešení. První možností je objekt, který podnik považuje za nejvhodnější 

koupit. Jestliže podnik nemá do začátku dostatek kapitálu, je možno platit za pronajaté 

prostory nájem. V neposlední řadě může podnik zapojit do podnikání společníka, který danou 

nemovitost má ve svém vlastnictví11.  

                                                

10 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 78 
11 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 14 
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Podnik by měl tedy velmi zvážit konečné rozhodnutí o koupi či pronájmu nemovitosti 

pro podnikání. Toto důkladné rozhodnutí by mělo brát v úvahu i finanční a administrativní 

aspekty, které v souvislosti s nákupem či pronájmem souvisí:  

 zda jde s ohledem na charakter podnikání o vhodný objekt, 

 zda je vhodně lokalizován, 

 jaký je technický stav objektu, 

 jak vysoké budou provozní náklady související s fungováním objektu, 

 zda splňuje všechny podmínky pro daný typ podnikání, 

 zda není zatížen věcným břemenem, 

 je-li kupní cena přijatelná, atd.12 

Nedílnou součástí každého podnikání jsou stroje a další vybavení, které budou sloužit 

k plnění cílů podniku. O jeho koupi nebo pronájmu by se mělo rozhodovat na základě 

vypracované analýzy a srovnání. V dnešní době je moderní koupit použité vybavení. Toto 

využije podnik tehdy, nemá-li v začátcích dostatečný kapitál či za předpokladu nižší 

pořizovací ceny. 

2.2.5 Technicko – technologická část projektu 

Tato část patří k nejsložitějším z celého podnikatelského záměru a to z toho důvodu, že 

potenciální investor nemusí být v technických věcech zběhlý a v případě, že tento záměr bude 

složitější na vysvětlení, mohl by investora do jisté míry odradit. Doporučuje se, aby nebyl 

popis projektu nerozebrán do podrobností. Důležité je, aby čtenář tohoto záměru jasně a bez 

větších problémů pochopil, jaké jsou základní principy výroby a co bude podnik požadovat od 

svých zaměstnanců, tedy jakou kvalifikaci a znalosti. Velký význam je kladen i na popis 

celého cyklu. Čtenář by měl pochopit, jak jednotlivé fáze fungují a vzájemně na sebe 

navazují. Budoucí investory by mohlo taky zajímat, kde a za kolik chce podnik zařízení 

koupit. V neposlední řadě je vhodné zde zařadit také informace, které se týkají výrobní 

                                                

12 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 14 
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kapacity a jejího využití. Velmi často se totiž stává, že při výrobě podnik využívá jak vlastní, 

tak i cizí zdroje. Pokud by podnik kooperoval s další firmou, je vhodné, aby uvedl, jestli 

proběhla s touto firmou jednání a jakého výsledku bylo dosaženo. 

2.2.6 Dodavatelské zajištění 

Dodavatelé jsou pro podnik významní z mnoha různých důvodů. Nejvýznamnějším 

důvodem je, že jsou zdrojem pro podnik. Na druhou stranu, a to si mnoho podniků 

neuvědomuje, může být dodavatel také inspirací, zejména kvůli své obchodní strategii, 

podnikové kultuře, chování a to jak vnitřnímu, tzn. uvnitř podniku, tak vnějšímu, tzn., jak 

komunikuje s okolím. Zavádějící může být pohled na trh, neboť každý z podniků je v jiné 

situaci a ctí jiná pravidla. Tato oblast v podnikatelském záměru obsahuje plán, kterým se bude 

celý projekt realizovat. Podnik zde uvede informace o termínech, které se dopředu dohodnuly 

s dodavateli, smluvní zajištění výstavby či plán, kdy by se měl celý provoz rozběhnout13.  

Jestliže je podnikatelský záměr velmi podrobně naplánován, může podnik s velkou 

přesností určit, jak vysoké budou investiční náklady. Tato část projektu by měla být sestavena 

v souladu se zásadami, které se používají v projektovém řízení. Podnik by měl využívat 

odpovídajících technik, mezi které patří Ganttův diagram a síťová analýza (graf).14 

Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, 

průmyslovému inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jejich používání. 

Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování 

posloupnosti činností v čase. V základní podobě Ganttův diagram neobsahuje vztahy mezi 

činnostmi, ale moderní softwarové nástroje pro plánování projektů.   

                                                

13 Portál google.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-25]. Dodavatelské zajištění. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/dodavatelske-zajisteni>. 
14 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 15 
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Obr. 2: Ganttův diagram 

 

Na horizontální ose Ganttova diagramu je časové období trvání projektu rozdělené do 

stejně dlouhých časových jednotek (dny, týdny). Na vertikální ose jsou pak jednotlivé 

činnosti, na které se projekt rozkládá. Jeden řádek je vždy jen pro jednu činnost. Na ploše 

diagramu jsou jednotlivé činnosti označeny obdélníky (pruhy), jejichž levá strana označuje 

plánovaný začátek činnosti a pravá strana plánované ukončení. Délka pruhu tak označuje 

předpokládanou délku trvání činnosti15. 

Síťová analýza je nástrojem pro analýzu a řízení projektů. Projekt je soubor provázaných 

činností, z nichž se skládá určitý proces. Modelem projektu je síťový graf (SG), což je prostý 

a cyklický graf, který má jeden počáteční a jeden koncový uzel. 

 Uzlově definovaný SG: 

 Uzly grafu představují činnosti a hrany grafu reprezentují návaznosti činností.  

 Hranově definovaný SG: 

 Činnosti jsou reprezentovány hranami grafu, zatímco uzly grafu představují stavy 

projektu16.  

                                                

15 Portál Wikipedia.org [online]. 2010 [cit. 2010-03-27]. Ganttův diagram. Dostupné z 
WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Gantt%C5%AFv_diagram>. 
16 Portál VUTBR.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-27]. Síťový graf. Dostupné z 
WWW:<www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/vyuka/tsoa/PredO10.ppt>. 
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Obr. 3: Síťový graf 

 

Pokud se realizační plán sestaví špatně, jednotlivé výrobní nebo obslužné aktivity 

nekoordinují, způsobuje to jednoznačně zvýšení nákladů, resp. vede ke ztrátám. V případě, že 

by došlo k větším nedostatkům, mohl by být celý podnikatelský záměr ohrožen. 

2.2.7 Vstupy projektu 

Podle toho, jaký výrobní postup si podnik zvolí (jak velkou výrobní kapacitu bude 

podnik potřebovat, jak náročný je technologický proces, jaký materiál a základní či pomocné 

vstupy a energie budou zapotřebí) je důležité stanovit chod celého systému. Vzhledem ke 

skutečnosti, že u některých oborů, především potravinářský a hutnický průmysl, tvoří 

základní suroviny více než 80% nákladů, je nutné, aby tomu podnik věnoval velkou 

pozornost. Podle výrobního programu, popř. poskytované služby, kterou bude podnik nabízet, 

může následně stanovovat potřebné vstupy a to jak v naturálním, tak i hodnotovém 

vyjádření.17 

V úvahu by měl podnik brát především tyto podstatné faktory:18 

 Kvalita. U materiálu či surovin se posuzuje podle jistých fyzikálních a 

chemických vlastností. Odlišnou kvalitou může být změněn technologický postup 

a ten v mnoha případech způsobuje neshodnou kvalitu finálních výrobků. 

  Vzdálenost. Ovlivňují ji zdroje materiálu. Podnik zvažuje, jak velkých 

dopravních nákladů dosáhne. Existuje celá řada způsobů transportu a ty by měl 

                                                

17 Zdroj dat: FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1.vyd. Grada Publishing, 
2005, 356 s. ISBN 80–247–0939–2. str. 46 
18 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 16 
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podnik sledovat a věnovat se jim. Zahrnuje se zde železniční, silniční, lodní a 

letecká přeprava, jejich přednosti a nedostatky. 

 Dostupnost. Je na zvážení každého podniku, zdali počítá s dostupností surovin 

z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska. 

 Substituce. V souvislosti s dostupností je snahou, v případě, že suroviny mají 

krátkodobý charakter, zajistit náhradní zdroj surovin. Tato situace ovšem může 

být velmi problémová, neboť se nemusí jednat o naprosto stejný druh suroviny a 

opět to může mít neblahý vliv na konečný výrobek. 

 Cenová úroveň. Cenová úroveň se do výrobních nákladů promítá bezprostředně, 

podstatným způsobem ovlivňuje efektivnost podnikatelského záměru. 

V souvislosti s výší ceny vzhledem ke kvalitě je nutné, aby podnik zvážil, zdali 

např. vyšší kvalita suroviny, která je spojená s nižší spotřebou, může vést někdy 

k nižším výrobním nákladům než v případě, že by podnik užíval levnější 

surovinu, avšak s nižší kvalitou. 

Pro podnik je nezbytné současně s volbou základního materiálu nebo suroviny, správně 

zvolit dodavatele. Samozřejmě i v této oblasti je snaha o minimalizaci nákladů společně 

s vysokou mírou spolehlivosti dodávek a kvalitou. 

Neméně důležité, vyjímaje základních surovin, jsou i složky dalších vstupů 

podnikatelského záměru, mezi něž patří: 

 různé druhy polotovarů, montážních dílů a komponent, u kterých je třeba sestavit 

požadavky na jejich dostupnost a cenovou úroveň, 

 pomocné materiály a náhradní díly, 

 energie (elektřina, palivo, voda, atd.).19 

                                                

19 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 16 
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2.2.8 Analýza trhu – trh 

Každý záměr se snaží něčeho docílit, může jít o vyčerpání zdrojů, které má podnik 

k dispozici či o uspokojení poptávky na trhu. Oba případy mají společnou skutečnost, a to 

analýzu trhu, která bude klíčová pro úspěch v daném projektu. Poznání trhu, analýza a 

prognóza poptávky a konkurence je v podnikatelském záměru klíčová, díky tomu budou 

zjištěny informace o trhu celkovém i o trhu cílovém20. Nezbytnou součástí je přesné stanovení 

toho, co je celkový trh a na který konkrétní cílový trh se v rámci celkového trhu chce podnik 

zaměřit.  

V rámci daného projektu je pochopitelně zvlášť důležité, uvést takové skupiny 

zákazníků, kteří: 

 mají z výrobku nebo služby značný užitek, 

 mají k výrobku či poskytované službě snadný přístup, 

 jsou ochotni za produkt popř. službu zaplatit. 

Podnik by měl tedy jasně vymezit cílový trh a detailně rozepsat jeho významné 

charakteristické znaky. Čím lepším způsobem to podnik provede, tím lépe může následně 

výrobky a služby uzpůsobit změnám, potřebám a přáním zákazníků. Díky tomu si podnik 

zajistí vyšší úspěšnost výrobku či služby. Úspěchu podnik dosáhne pouze tehdy, jsou – li 

uspokojeny konkrétní požadavky zákazníků. Nejlepším způsobem není přizpůsobení se 

každému konkrétnímu zákazníkovi, proto je nanejvýš vhodné rozdělit si potenciální 

zákazníky podle zvolených kritérií do jednotlivých skupin, tzn. trh segmentovat. 

 

 

                                                

20 Zdroj dat: FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1.vyd. Grada Publishing, 
2005, 356 s. ISBN 80–247–0939–2. str. 34 



 
19

Tab. 1 Kritéria segmentace celkového trhu21 

Podle oblasti 
použití 

Podle ceny / 
jakosti 

Podle 
oborů Podle regionů Podle nákupních 

motivů 

Uživatelé mají 
zjevně rozdílné 

požadavky 

Různá 
citlivost 

nakupujících 
vůči 

ceně / jakosti 

Významné 
oborové 
zvyklosti 

Existují regionální 
rozdíly 

v preferencích a 
chování spotřebitelů 

Systematické 
Dělení zákazníků 

dle nákupních 
motivů 

Důležité u 
výrobků 

vyžadujících 
osvědčení 

Důležité 
Všeobecně 

Důležité u 
investičních 

statků 

Důležité u 
spotřebního zboží 

( např. národní 
zvyklosti ) 

Důležité u 
spotřebního zboží 
( např. nízkotučné 

nízkokalorické 
výrobky 

 

Z výše znázorněných tržních segmentů podnik následně zvolí takový, který se pro něj 

jeví jako nejvhodnější a slibuje v budoucnu nejvyšší zisk. Aby bylo možno ověřit, jestli jsou 

dané segmenty vybrány správně, použijí se následné kritéria: 

 velikost segmentu / cílového trhu, 

 růst segmentu / cílového trhu, 

 možnost se vymezit vůči konkurenčním produktům, 

 dosažitelnost zákazníků, 

 shoda produktu a potřeby zákazníků, 

 síla konkurence.22 

V případě volby cílové skupiny by měl podnik přihlížet také na to, aby zvolená skupina 

byla schopna výrobek či službu zaplatit. Tudíž musí provést průzkum trhu. Mezi nejvhodnější 

informační zdroje se řadí: 

 internet, 

                                                

21 Zdroj dat: WUPPERFELD, U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, Praha Management Press, 2003, ISBN 
80 – 7261 – 081 – 3 (brož.), str. 16 
22 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 18 
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 informační materiály statistického úřadu, 

 ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy s informacemi o jednotlivých regionech, 

 informační materiály ministerstev a jiných vládních organizací, noviny, atd. 

Pokud chce podnik ušetřit peníze a čas, může si průzkum trhu provést sám. Výhodou pro 

něj bude i to, že pozná přímo trh i cílovou skupinu sám. Důležité je při průzkumu trhu 

dodržení následujících bodů: 

 sestavit seznam otázek, na které je třeba odpovědět, 

 sepsat si informace, díky kterým budou zodpovězeny zmíněné otázky a odkud 

získáme potřebné údaje, 

 příprava dotazníku a následné absolvování pohovorů s klienty, dodavateli, 

odborníky v co největším počtu, 

 nezaměřovat se pouze na číselné hodnoty, ale popsat si svůj cílový trh, obor i 

jejich budoucí vývoj.  

Otázky by měly být stanoveny takovým způsobem, aby se nestalo, že dospějí do fáze, 

kdy by nebyly brány jako spolehlivá data a žádné další by k dispozici nebyly.23 

2.2.9 Analýza trhu - konkurence 

Většina tvůrců podnikatelského záměru má za to, že v oblasti, ve kterém by se rádi 

prosadili, neexistuje taková konkurence, která by je mohla nějakým způsobem ohrozit. 

Zvláště pak se jedná o ty, kteří se snaží prosadit s novými a převratnými produkty. Téměř 

pokaždé jsou jejich domněnky rozdílné oproti realitě. Vždy se najde pár jedinců, kteří při 

zakládání podnikatelského záměru nepřemýšlí nad tím, že určité problémy se dají vyřešit 

vícero způsoby. Díky tomu mnohdy o nějaké konkurenci vůbec neví. 

Prvním krokem je určení těch podniků, které představují konkurenci. Mezi takovéto patří 

především ty, které působí na stejných nebo obdobných trzích a prodávají stejné, popř. 

                                                

23 Zdroj dat: FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1.vyd. Grada Publishing, 
2005, 356 s. ISBN 80–247–0939–2. str. 34 
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podobné produkty. Ve většině případů působí na trhu celá řada konkurentů. Pro podnik by 

bylo zbytečné, časově i finančně poměrně náročné, prozkoumávat každého konkurenta. 

Ideálním způsobem je rozdělit si konkurenty na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní konkurenty 

zařadí podnik ty, kteří zaujímají na trhu významný podíl a zaujímat ho i nadále budou. 

V případě, že již podnik určil hlavní konkurenty, tak dalším předmětem zájmu budou 

jejich přednostmi a nedostatky. Musí být zhodnocen např. obrat, růst a podíl na trhu, výrobky, 

zákazníky, ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost zákazníkům, atd.24 

V následující tabulce se přehledným způsobem ukáže, jaké atributy budou v jednotlivých 

oblastech analýzy konkurence zkoumány. Za připomenutí stojí také skutečnost, že při 

posuzování předností a nedostatků konkurenčních podniků záleží jen a pouze na tom, co si o 

tom myslí konkurence, nikoli subjektivní hodnocení samotných manažerů podniku. Nejlepší 

variantou pro podnik bude, pokusit se prostřednictvím svých zaměstnanců či manažerů vžít do 

situace zákazníků a zamyslet se nad tím, co by na to řekli, jak by to udělali jinak, zdali se jim 

to či ono líbí. Možná je také varianta vlastního průzkumu trhu, což znamená, že se zákazníku 

zeptají přímo na ulici. Je jen otázkou, kterou z těchto možností si každý jednotlivý podnik, 

manažer či vedoucí daného podniku zvolí.25 

 

 

 

 

 

                                                

24 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 20 
25 Zdroj dat: FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1.vyd. Grada Publishing, 
2005, 356 s. ISBN 80–247–0939–2. str. 106 
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Tab. 2 Informace o konkurenci26 

Oblast Co je třeba prozkoumat 

Výrobky Výrobní program, sortiment, jakost výrobků 

Výroba Struktura provozu, zařízení, řízení výroby 

Výzkum a vývoj Vývojové aktivity, patenty, know how 

Prodej Cílové skupiny, organizace prodeje, reklama 

Zaměstnanci Struktura, vzdělání, motivace 

Finance Vlastní kapitál, možnost získání cizích zdrojů 

Všeobecné informace o konkurenci Sídlo, právní forma, obrat, podíl na trhu 

 

Další pomoci pro podnik je, projít si situaci na trhu pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Díky tomuto modelu můžeme přijít i na další bariéry vstupu do odvětví. 

Obr. 4: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: Portál Google.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-30]. Porterův model pěti konkurenčních sil. Dostupné 

z WWW:<http://wwwwww.google.cz/porteruv-model> 

                                                

26 Zdroj dat: WUPPERFELD, U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, Praha Management Press, 2003, ISBN 
80 – 7261 – 081 – 3 (brož.), str. 23 
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Model rivality na trhu popsal Michael E: Porter z Harvard School of Business 

Administrativ. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí 

firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku.  

 Riziko vstupu potenciálních konkurentů – jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariery vstupu? 

 Rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávajícími konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

 Smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy? 

 Smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich mále nebo naopak hodně? 

 Hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jinými27? 

V případě, že podnik bude průzkum trhu provádět sám, je jednodušší a doporučuje se 

držet určitého postupu: 

 seřadit relevantní požadavky pro zákazníka, 

 nezávislým způsobem oslovit zákazníky s tím,  aby jednotlivé požadavky 

ohodnotili např. ve formě bodů a uvedli, jaké je podle nich pořadí důležitosti, 

 pokusit se přimět zákazníky k tomu, aby se vyjadřovali jasně, 

 neusilovat o chválu, nýbrž se snažit dopátrat nedostatků.28 

                                                

27 Portál Vlastnicesta.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-30]. Porterův model pěti konkurenčních sil. Dostupné z 
WWW:<http://www.vlastnicesta.cz/akademi/marketing/porteruv-model-konkurencnich-sil>. 
28 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 21 
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2.2.10 Marketing 

Pro budoucí úspěšné fungování podniku má obrovský vliv sestavení marketingové 

koncepce. Jak bankéři, tak i jiní investoři budou této kapitole věnovat zvlášť zvýšenou 

pozornost. Také proto by měl podnik chápat marketing jako nástroj, kterým vyřeší situaci na 

trhu, kdy je značný nadbytek konkurentů a nedostatečné množství zákazníků. V době dnešní 

tržní ekonomiky se s takovou situací více či méně setká každá firma. 

Vzhledem k tomu, že na trhu se prosadí pouze výrobky a služby, které plní potřeby 

zákazníků, je nezbytné, aby byly tyto potřeby včas identifikované. Výrobky i služby budou 

prodejné pouze tehdy, bude- li jejich cena přiměřená a komunikace podniku bude 

profesionální. Nevyhnutelné je pro podnik vybudování distribučních cest a výkonný systém 

prodeje. Marketing zahrnuje veškeré aktivity, kterými bude podnik dosahovat trvale 

konkurenčních výhod. Účelem je, aby tyto výhody viděli především zákazníci, kteří rozhodují 

o tom, zdali se daný výrobek bude kupovat či nikoli. 

Marketingové cíle. Pokud si podnik jasně nestanoví marketingové cíle, nemůže úspěšně 

fungovat. Z toho důvodu se doporučuje v podnikatelském plánu zdůraznit marketingové cíle. 

Podnik by k marketingovým cílům měl stanovit podstatné a jasné otázky včetně odpovědí. 

Jedná se zejména o tyto otázky: 

 jakého postavení by podnik rád dosáhl na trhu, o který usiluje, 

 jakých obratů a podílů na trhu se bude podnik pokoušet v následujících letech, 

 jaké cíle růstů podnik sleduje. 

Uvedení na trh. Jestliže se podnik rozhodne vstoupit na trh, musí učinit následující 

strategická rozhodnutí: 

 stanovit si formu vstupu, 

 vypracovat si konkurenční strategii, 

 zjistit si poziční strategii na trhu, 
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 přesně si načasovat vstup na trh.29 

Při stanovování formy vstupu na trh rozeznává podnik několik strategií. První strategií je 

uvedení nového výrobku na trh.  Tuto strategii volí většina firem. Nový podnik vyvine nový 

výrobek a sám si jej uvede na trh. Druhou formou je nákupní strategie, kdy např. mladý 

podnik získá licenci k nějakému výrobku, který se teprve uvede na trh, popř. koupí jiný 

podnik. Třetím způsobem je tzv. partnerská nebo kooperační strategie. U této formy se při 

vstupu na trh kooperuje jedna firma s jinou. 

Konkurenční strategie výrazným způsobem ovlivňuje úspěšnost uvedení nového výrobku 

na trh. Především malé firmy se zaměřují na taková místa na trhu, kterým konkurence 

věnovala menší pozornost. 

Poziční strategie nového výrobku je velmi úzce spojována se strategií konkurenční. 

V tomto případě musí podnik nabídku utvořit takovým způsobem, aby vždy zaujala 

zákazníka. Současně by měl výrobek plnit i takové funkce a vlastnosti, které zákazník hodnotí 

jako mimořádně důležité a užitečné. Jedná se např. o nízké provozní náklady, maximální 

spolehlivost, příjemnost, atd. Podnik by měl zajistit, aby zejména v těchto bodech daný 

produkt dosahoval daleko lepších hodnot než konkurence. Mezi další poziční strategie patří i 

nové typy prodejních cest. Tyto strategie nejsou na trhu zcela běžné, spíše se jedná o úplné 

novum.  

Jako poslední strategii, kterou by měl podnik promyslet ještě před tím, než produkt 

definitivně pronikne na trh je strategie správného načasování. Tato strategie se odvíjí od toho, 

jestli podnik přichází na trh s úplně novým výrobkem, tedy jako první firma nebo jestli 

vstupujeme na trh s takovým výrobkem, který už na trhu nějakou dobu funguje a podnik 

v podstatě funguje jen jako následník již zaběhnutých firem. V této strategii musí podnik také 

zvážit rychlost vstupu na trh a samozřejmě musíme vzít v potaz, jak velký trh hodlá pokrýt. 

Toto všechno výše jmenované závisí na celé řadě faktorů, například: 

 velikost a strukturu trhu, 

 odpor trhu a překážky vstupu, 

                                                

29 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 22 
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 schopnost trhu přijímat inovace, 

 vlastní připravenost vstupu a uvedení produktu na trh, 

 orientaci samotné firmy na zákazníka, 

 finanční sílu, personální kapacity, způsoby prodejních koncepcí. 

Podle výše uvedené strategie je důležité, jakým způsobem vypracuje podnik konkrétní 

plán. 

2.2.11 Cenová politika 

Cena je brána v souladu s tím, co musí zaplatit zákazník, aby obdržel určitý výrobek 

nebo službu. Zákazník je ochoten tuto cenu zaplatit pouze v případě, že bude v rovnováze s 

užitkem, který mu koupí výrobku nebo služby vznikne. 

Ohodnotit poměr ceny a užitku je velmi individuální a je otázku preferencí každého 

jedince. Z toho vyplývá, že poměr ceny a užitku mohou různí uživatelé u jednoho a toho 

stejného výrobku ohodnotit naprosto rozdílným způsobem.  

Obr. 5: Poměr cena/výkon30 

 

                                                

30 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 23 
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Cena produktu je závislá především na jeho vlastnostech a na individuálním užitku, který 

je s ním spojen. Užitek není určen jen objektivními vlastnostmi, ale také marketingem či 

vhodným image. 

Podnik by měl také přihlédnout k tomu, že poměr cena/výkon záleží na ochotě zákazníka 

zaplatit. Zákazník za takový výrobek zaplatí jen tehdy, pokud to vyhovuje jeho potřebám. 

V případě, že si zákazník může vybrat, koupí si vždy výrobek s nejlepším poměrem.  

Jako součást cenové politiky bere podnik i veškerá rozhodnutí a aktivity související s tím, 

co podnik obdrží za svůj výrobek nebo službu. Řadí se zde zejména: 

 stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů cen, popř. konkurence, 

 politika cenové úrovně (např. vysoké, nízké ceny), 

 cenová strategie (např. cenová diferenciace), 

 platební podmínky, politika slev, atd.31 

Boj o zákazníka je v dnešní době mnohem náročnější a tvrdší než dříve. Většina podniků 

se pokouší o co největší snižování nákladů, aby odolali tlaku konkurence, který je stále 

silnější a vzrůstá rychlým tempem. 

2.2.12 SWOT Analýza 

Tato analýza se doporučuje sestavit v případě, že podnik chce posoudit úspěšnost 

projektu. Účelem je prokázat, zdali tvůrce plánu zná svoje silné a slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení. Je proto nutné, aby podnik celý projekt promyslel ze všech stran, vzal do úvahy 

veškeré eventuality. Každý z investorů se bojí o své peníze a tak při posuzování projektu 

hledají všechna možná úskalí. Proto je naprosto zbytečné, aby podnik zakrýval některé 

nepříznivé skutečnosti, jako jsou konkurence, cenová politika, vstupní bariery, atd.  

 

 

                                                

31 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 24 
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Tab. 3 SWOT analýza32 

     

 

Oblast podniku (možné 
zdroje silných a slabých 

stránek) 
Silné stránky 
(Strengths) 

Slabé stránky 
(Weaknesses)  

 procesy vysoká produktivita práce doba uvádění na trh  
 management vize "tah na branku" není strategické řízení  
 obchod a marketing perfektní zakázky, prodeje není znalost trhu  
 personal loajální a nadšený tým závislost na jedné profesi  
 finance solidní cash-flow předlužení, nízká likvidita  
 výroba špičkové výrobní vybavení zastaralé výrobní linky  

 

Oblast (náměty pro 
identifikaci hrozeb a 

příležitostí) 
Příležitosti 

(Opportunities) 
Hrozby                  

(Threats)  
 trh rychle rostoucí trh zanikající trh  
 typ podnikání nejsou dominantní "hráči" silná rostoucí konkurence  
 pracovní trh dostatek volných zdrojů legislativa, sociální dávky  
 legislativa zákon rozšířil náš trh složitost zákonů, náklady  
 politika snížení daní, dotace investiční pobídky  
 globalizace rozšíření trhů nová konkurence  
     

2.3  Finanční plán 

Každý podnik by měl ve finančním plánu vypracovat celkový rozpočet projektu současně 

s potřebou finančních prostředků. Podnik by zde měl uvést i zdroje, kterými bude financovat 

projekt. Současně by měl prokázat také schopnost, že bude schopen splácet cizí zdroje. 

Představitelé podniku by měli zvážit, jedná-li se o nově vznikající firmu, že podnik bude 

potřebovat finanční prostředky na zahájení podnikatelské činnosti, tzn. prostředky, za které 

pořídí dlouhodobý majetek. Dále by měl podnik brát v úvahu také skutečnost, že bude 

potřebovat i další prostředky, ze kterých bude financovat provoz a to do doby, než dosáhne 

prvních tržeb. Jedná se například o nájem, mzdy zaměstnanců, plyn, elektřina, teplo, zboží, 

které podnik nakoupil. 

Poté, když se podařilo podniku vyčíslit náklady na zahájení činnosti, je vhodné 

naplánovat potřebnou výši prostředků, kterou se bude financovat běžná činnost. 

                                                

32 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 49 
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Základní údaje, které patří do této části: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztráty, 

 cash – flow, 

 finanční ukazatele (ukazatele likvidity, zadluženost). 

Pokud se jedná o délku plánovacího období, vhodné považují poskytovatelé kapitálu 

rozmezí 3- 5 let. 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha zobrazuje očekávaný vývoj majetku podniku a také zdroje jeho financování. 

Tento výkaz informuje o struktuře majetku a plánování jeho obnovy. Stejně tak informuje o 

zdrojích, kterými bude podnik financován při zahájení podnikatelské činnosti, o průběhu 

splácení cizích zdrojů, atd. Rozvaha je založena na bilančním principu, což znamená, že jak 

strana pasiv, čili zdrojů, tak strana aktiv, tedy jejich použití, se rovnají. 

Aktiva i pasiva se v rozvaze dále člení. V případě aktiv podle likvidity a v případě pasiv 

podle doby, po kterou s nimi může firma disponovat33. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je z účetního pohledu záznamem výnosů a nákladů v podniku 

během určitého období. Zásadním úkolem je určení, zdali podnik dosáhl během období zisku 

či ztráty. Tento výkaz se sestavuje nejméně jednou do roka, ovšem perioda není nikde určena. 

V rámci finanční analýzy porovnává podnik vývoj srovnatelných období, nejčastěji stejné 

kalendářní období. Jednotlivá období podnik porovnává za účelem získání jasného přehledu o 

vývoji výnosů a výdajů, které během jednotlivých let podnik má. 

                                                

33 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 28 
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2.3.3 Cash – flow (plán peněžních toků) 

Tento výkaz patří v rámci finanční analýzy k nejdůležitějším a to z toho důvodu, že je 

potřeba zjistit, jestli bude podnik schopen obstarat dostatek hotovosti k tomu, aby zaplatil své 

úvěrové závazky. Patří zde například splátky úvěrů a úroků. Tento výkaz ukazuje, jak se 

jednotlivé položky mění v čase. V případě, že se banka zabývá úvěrováním má k dispozici 

tzv. retrospektivní cash – flow. Jestli bude podnik brát v úvahu žádost na financování nových 

aktivit, obdrží i předpověď cash – flow na další měsíce či roky. 

2.3.4 Finanční ukazatele 

Finanční ukazatele se dělí na ekonomické a poměrové. Tyto ukazatele představují vztah 

mezi dvěma údaji vybranými z firemních finančních výkazů. Rozhodnutí, která čísla budou 

vybrána z dostupných výkazů, záleží na oblasti, kterou chce podnik v daném okamžiku 

posoudit.  

V následujícím textu jsou uvedeny jen některé finanční ukazatele, potřebné 

k vypracování této diplomové práce 

2.3.5 Rentabilita 

Ukazatele rentability představují nejčastější způsob hodnocení činnosti podniku. 

Jednotlivé ukazatele poměřují výsledky hospodaření s podnikovými zdroji, kterých bylo k 

dosažení příslušných výsledků použito.34 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

 Informuje, jaké výše provozního hospodářského výsledku (před zdaněním) dosáhl 

podnik z jedné investované koruny. 

= EBIT/vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé35 

                                                

34 Portál Business.center.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-01]. Rentabilita. Dostupné z 
WWW:<http://www.business.center.cz/rentabilita>. 
35 Zdroj dat: BLÁHA, Z. S. – JINDŘICHOVSKÁ, I. Podnikové finance. 1. vyd. Praha: Management Press, 
2001. 316 s. ISBN 80-7261-025-2. 
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Rentabilita aktiv (ROA) 

 Představuje míru zisku připadající na jednu korunu aktiv. 

= EBIT/aktiva, nebo = EBIT * (1 - daňová sazba)/aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionářem. 

= čistý zisk / vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb (ROA) 

 Představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. 

= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)36 

Likvidita 

Ukazatele likvidity informují o platební schopnosti nebo likviditě podniku. Finanční 

situace podniku je nejdůležitější a nejsledovanější stránkou nejen pro vedení podniku, ale také 

pro externí subjekty, se kterými je podnik v kontaktu. 

Běžná likvidita 

 Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,6 až 2,5. 

= oběžná aktiva/ krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita37 

 Pohotová likvidita vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,4 až 1,5 podle strategie řízení kapitálu (čím 

agresivnější, tím je hodnota nižší). 

                                                

36 Zdroj dar: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. : il.  ISBN 978-80-86929-44-6- (brož). 
37 Zdroj dat: DOUCHA, R. Bilanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 83 s. ISBN 80-85623-89-7 
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= oběžná aktiva - zásoby/ krátkodobé závazky 

Hotovostní likvidita 

 Hotovostní likvidita poměřuje peněžní prostředky (prostředky na účtech, v pokladně, 

volně obchodovatelné cenné papíry, šeky, apod.) a krátkodobé závazky. Doporučená 

hodnota se pohybuje kolem hodnoty 0,2. 

= peněžní prostředky / krátkodobé závazky 

Aktivita 

Ukazatele aktivity informují, jak úspěšně využívá vedení podniku aktiva. Poměřují 

veličiny tokové (tržby) a stavové (aktiva). Z daného plyne, že ukazatele aktivity mohou být ve 

dvou formách38: 

 Obrátkovost – počet obrátek aktiv za stanovené období, 

 Doba obratu – počet dní, po které trvá jedna obrátka. 

Obrat aktiv 

 Kolikrát se aktiva obrátí za rok. 

= tržby / aktiva celkem 

Obrat dlouhodobého majetku39 

 Měří efektivnost využívání majetku. 

= tržby / dlouhodobý majetek 

Obrat zásob 

 Kolikrát za rok je každá položka zásob prodána a znovu naskladněna. 

= tržby / zásoby 

Doba obratu zásob 

 Počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku. 

                                                

38 Zdroj dat: BLÁHA, Z. S. – JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. Praha: 
Management Press, 2006. 194 s. ISBN 80-7261-145-3. 
39 Zdroj dat: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. : il.  ISBN 978-80-86929-44-6- (brož). 
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= zásoby / (tržby/360) 

Doba splatnosti pohledávek 

 Kolik dní je pozdrženo inkaso plateb. 

= pohledávky / (tržby/360) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků40 

 Doba, po kterou zůstávají krátkodobé závazky nezaplaceny. 

= krátkodobé závazky / (tržby/360) 

2.3.6 Příloha 

V příloze podnikatelského záměru uvádí podnik vše, co se nebylo uvedeno nebo se 

nevešlo do hlavní části. Podnik se rozhodl, že v hlavní části to nebylo vhodné detailně 

rozepisovat, a to i přesto, že je to natolik významné, aby to bylo součástí podnikatelského 

záměru, tak to uvede zde. Lze zde uvést například podrobné a detailní popisy výrobních nebo 

provozních zařízení. Podnik se jejich pomocí zdůvodňuje ekonomické propočty a hodnoty ve 

finančním plánu. Další části mohou být smlouvy, které podnik uzavřel se svými obchodními 

partnery a jejichž existence do budoucna významným způsobem ovlivňuje chod podniku, jeho 

práva a povinnosti. Za zmínku mohou stát i detailnější informace o vedoucích pracovnicích, 

jejich vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti a úspěchy a další, z činnosti konkrétního podniku 

vyplývající dokumenty.41 

2.3.7 Financování podnikatelských záměrů 

I ten nejlepší podnikatelský záměr, ze kterého jsou nadšení i jeho tvůrci se může 

zadrhnout a následně ztroskotat na zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. Ze 

samotného podnikatelského záměru by mělo vyplynout, jaké zdroje bude podnik 

k financování používat. Platí, že dlouhodobě vázaný majetek musí být financován 

dlouhodobými zdroji, zatímco krátkodobě vázaný majetek musí být financován krátkodobými 

zdroji. K financování podnikatelského záměru jsou nutné především zdroje dlouhodobé, mezi 

                                                

40 Zdroj dat: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. : il.  ISBN 978-80-86929-44-6- (brož). 
41 Zdroj dat: SRPOVÁ, J. a kolektiv, Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. ISBN 978–
80–245–1263–1. str. 30 
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kterými přichází v úvahu vlastní zdroje, bankovní úvěr, leasing, venture capital, prvotní emise 

cenných papírů (IPO – Initial Public Offering) a dotace.42 

Rozhodujícím zdrojem financování by měly být vnitřně vytvořené zdroje financování. 

Patří sem především nerozdělený zisk z minulých let, fondy ze zisku a odpisy. Nejčastěji 

používaným způsobem je financování interními zdroji. Někdy může nastat situace, že expanze 

malých a středních podniků, popřípadě rozjezd nového podnikatelského záměru, nemusí 

postačovat. V takovém případě připadá v úvahu použití podnikatelského záměru k tomu, aby 

se přesvědčil budoucí věřitel či investor o životaschopnosti záměru, návratnosti investovaného 

kapitálu a jeho zhodnocení. 

2.4  Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry lez zařadit mezi cizí zdroje financování podniku s tím, že se může 

vyskytovat jak ve formě dlouhodobého tak krátkodobého zdroje financování. 

Dlouhodobé bankovní úvěry – poskytují banky formou termínované půjčky, 

označované jako investiční a hypoteční úvěr. V případě investičního úvěru se požaduje ručení 

dlouhodobým majetkem nebo třetí osobou. V případě hypotečního úvěru se může ručit pouze 

nemovitým majetkem. 

Krátkodobé bankovní úvěry – existují různé typy úvěrů s různým pojmenováním, např. 

kontokorentní, lombardní. Důležité jsou jejich podmínky použití. Obvykle bývají nějakým 

způsobem omezeny, třeba jen na financování provozního kapitálu, tj. zásob, pohledávek a 

provozních nákladů. Pokud máme v úmyslu ho použít k financování pořízení dlouhodobého 

majetku, tak to lze jen dočasně jako překlenovací úvěr před vyřízením dlouhodobého úvěru. 

Pro jeho získání není potřeba podnikatelského záměru, banka se obvykle spokojí jen 

s výhledem peněžních toků na období jednoho roku. 

Veškeré bankovní úvěry mají své charakteristické znaky, mezi něž patří:43 

                                                

42 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 184 
43 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 184 
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 návratnost, což znamená, že příjemce úvěru musí úvěr v určité, stanovené době vrátit. 

Samotné splácení doprovází postupná pravidelnost v určitých intervalech, existují 

ovšem i případy, kdy se splácí jednorázově až na konci doby splatnosti, 

 úročení, což představuje cenu, za kterou je úvěr půjčen. Tento úrok se stanovuje 

formou fixní nebo variabilní úrokové sazby. Vypočítavá se jako procentní podíl 

z nesplacené části poskytnutého úvěru. Obvykle banky vyžadují, aby byly úroky 

placeny v pravidelných měsíčních nebo čtvrtletních intervalech, 

 zajištění návratnosti, v případě nepředvídatelných okolností, které by mohly ohrozit 

návratnost úvěru a jeho splácení. Banky požadují samozřejmě nějaké záruky na 

půjčené finance, a to jak ve výši poskytnutého úvěru, tak i úroků. Způsobem jištění se 

tato cena může změnit. Někdy se vyskytují i úvěry bez věcného zajištění, tehdy se 

vyžaduje ručení třetí osobou. 

Pokud budeme žádat o bankovní úvěr, tak se kromě podnikatelského záměru požadují 

další přílohy: 

 oprávnění k podnikatelské činnosti – zahrnuje např. výpis z obchodního 

rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu, které není starší více než měsíc. 

V případě jmenováni členů statutárních orgánu (zápis z valné hromady, jednání 

dozorčí rady, představenstva, atd.) jejich aktuální doklady, 

 potvrzení finančního úřadu o výši závazku klienta, 

 potvrzení správy sociálního zabezpečení o výši závazku klienta, 

 účetní výkazy, které nejsou starší dvou let, jsou uvedeny v předepsaných 

formulářích, opatřeny razítkem podniky, podpisy statutárního zástupce podniku, 

 výroční zpráva za poslední dva roky, 

 daňová přiznání, 

 pojistné smlouvy, 

 bankovní reference, 

 tyto doklady, které jsou např. požadované v případě investičního úvěru: 
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- kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě, 

- plán nemovitosti, 

- propočet a doklady o výnosech nemovitosti, 

- stavební povolení, 

- smlouva o dodávkách prací na stavbě, 

- rozpočet stavby, 

- popis nemovitosti, 

 tyto doklady, které jsou např. požadované v případě ručení třetí osobou: 

- ručitelské prohlášení (záruční listina, 

- oprávnění k podnikatelské činnosti, 

- zakladatelská smlouva ručitelů, 

- rozvaha a výkaz zisků a ztrát ručitelů44. 

2.4.1 Investiční úvěr 

Investiční úvěr je určen jak malým a středním firmám, tak i velkým firmám a 

korporacím, veřejnému a neziskovému sektoru. Požadovanou právní formou může být jak 

právnická osoba, tak i fyzická osoba podnikatel. 

Charakteristika a popis úvěru 

Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Čerpání 

je možné formou samostatných čerpání s vlastní úrokovou sazbou a splátkovým kalendářem. 

                                                

44 Zdroj dat: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán. 1.vyd. Praha: Computer 
Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-151-1605-0. str. 186 
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Podmínky úvěru 

Účel úvěru – financování investičních potřeb klienta, např. nákup nemovitostí, strojů, 

technologií, apod. 

Časový charakter – krátkodobý úvěr, tj. do 12 měsíců, střednědobý úvěr, tj. od 1 do 5 let, 

dlouhodobý úvěr, tj. od 5 do 8 let, výjimečně do 10 let. 

Výše úvěru – individuální. 

Čerpání jistiny – jednorázové nebo postupné, každé čerpání může mít vlastní úrokovou 

sazbu a splátkový kalendář. 

Splácení jistiny – pravidelný nebo nepravidelný splátkový kalendář, příp. jednorázové 

splácení. Předčasné splácení je možné se souhlasem banky dle VÚP (vnitřní účetní postupy). 

Zajištění úvěru – individuální dle katalogu zajištění. 

Podmínky zřízení – provedení a kladné vyhodnocení finanční a nefinanční analýzy, 

vypracování a schválení úvěrového návrhu, podepsání příslušné dokumentace, vedení 

běžného účtu. 

Dokumenty a doklady potřebné ke zřízení – součásti žádosti o úvěr jsou doklady, 

kterými se prokazuje právní subjektivita a totožnost klienta, doklady prokazující oprávnění 

k podnikání, doklady týkající se zajištění úvěru, informace pro finanční analýzu45.  

                                                

45 Zdroj dat: Interní informace České spořitelny, a.s. 
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3 Aplikační část 

3.1  Představení společnosti 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma :  Pramet Tools, s.r.o. 

Identifikační číslo : 257 82 983 

Sídlo společnosti : Šumperk, Uničovská 2, PSČ 787 53  

Právní forma :  společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu :  23. července 1999 

Základní kapitál : 335 000 000,- Kč, zapsáno 3. prosince 2007 

Předmět podnikání : - koupě zboží za účelem dalšího prodeje 

- výroba kovových výrobků 

    - správa nemovitostí 

- výroba speciálních strojů, zařízení a malosériových výrobků v 

   rozsahu živnosti volné 

- chemické a fyzikální rozbory a zkoušky vzorků pevných a 

   kapalných látek 

- výroba lisovacích a speciálních nástrojů v rozsahu živnosti 

   volné 

- pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než 

   základních služeb 

- výroba výrobků v práškové metalurgii v rozsahu živnosti volné 

- vedení účetnictví 

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
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- podnikání v oblasti nakládání s odpady 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

- poskytování služeb výpočetního střediska 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Statutární orgán: 

Jednatel : Ing. Petr Beneš, narozen:14.06.1951 

Šumperk, Čičákova 13 

Jednatel : Ing. Milan Mráz, narozen: 06.09.1953 

Šumperk, Pod Senovou 18, PSČ 787 01 

Jednatel : Ing. Jiří Dvořák, MBA, narozen: 09.01.1975 

Šumperk, B. Václavka 26, PSČ 787 01 

Společníci :  Pramet Scandinavia AB 

SE - 737 82 Fagersta 

Švédské království 

Vklad: 335 000 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100% 

Internetová adresa : www.pramet.cz 

3.1.2 Historie společnosti 

Výrobou slinutých karbidů se společnost Pramet Tools zabývá již od 30. Let 20. století 

v tehdejším Československu. Následně byla v Šumperku v roce 1951 zahájena výroba 

součástí ze slinutého karbidu a také zde započala výroba řezných nástrojů osazených slinutým 

karbidem.  
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Více než 50-ti letá tradice a zkušenosti ve výrobě slinutého karbidu, stejně jako 

reprodukovatelná kvalita materiálů a kontinuální výzkum i vývoj umožnily firmě Pramet 

udržet si vedoucí pozici v daném sortimentu na tuzemském teritoriu a také získávat stále vyšší 

uplatnění na náročných exportních trzích. 

3.1.3 Dnešní firma 

Počátkem roku 1999 začala nová etapa fungování společnosti Pramet Tools. Jednak 

došlo k propojení s finančně silným partnerem, který zaujímá přední světovou pozici mezi 

výrobci obráběcích nástrojů osazených slinutým karbidem. Společnost navýšila své základní 

jmění na 335 mil. Kč a získané prostředky byly použity na nákup aktiv. Následně v dalším 

období proběhly investice již z vlastních zdrojů. Byly pořízeny nové technologie pro moderní 

výrobu vyměnitelných břitových destiček, došlo k přestěhování obchodního oddělení a části 

výroby do obnovených prostor. Rozšířily se výzkumné a vývojové aktivity, proběhly 

optimalizace informačních systémů a reorganizační změny, vzniklo nové oddělení logistiky a 

také došlo k posílení technického servisu a poradenství zákazníkům. V neposlední řadě byla 

rozšířena síť poboček – byly založeny pobočky v Polsku a Itálii46. 

 Společnost má funkcionální organizační strukturu s prvky maticového řízení. Ve 

společnosti působí pouze jediný pracovník vyslaný mateřskou firmou a to ve funkci jednoho 

z jednatelů a současně zástupce ředitele podniku.  

Na trhu České republiky je obchodní zastoupení 17 světových firem v oboru. 

Konkurenční výrobce v ČR zatím neexistuje. Dovozní clo do ČR neexistuje. Bariéry vstupu 

dovozem jsou proto minimální. Na druhé straně vysoké investiční náklady, specializované 

výrobní technologie a know-how brání vzniku nových konkurentů. 

Průměrné ceny, za které prodává Pramet Tools, s.r.o., jsou poloviční oproti vedoucím 

světovým firmám.  

      Stávající stav pracovníků je 669. Stavy pracovníků jsou systematicky snižovány a to 

zejména v oblasti režijních pracovníků. Dosáhlo se toho zjednodušováním organizační 

struktury a odstraňováním přebytečných činností. 

                                                

46 Portál Pramet.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dnešní firma. Dostupné z 
WWW:<http://www.pramet.com/indexad49.html?menu=firma1>. 



 
41

3.1.4 Výzkum a vývoj firmy 

Od roku 2000 společnost Pramet Tools díky vlastnímu vývoji a výzkumu prakticky 

kompletně inovovala výrobní sortiment nástrojů pro třískové obrábění, a to jak po stránce 

materiálové, tak po stránce nových tvarů a geometrií nástrojů. Stejnou inovací prošly i 

materiály pro tvářecí a lisovací nářadí ze slinutých karbidů. 

Činnosti výzkumu a vývoje jsou pro firmu rozhodující především pro oblast 

expandování. Proto se společnost rozhodla v roce 2008 navýšit prostředky. Díky tomu bylo na 

trh uvedeno několik nových druhů výrobků nebo součástí výrobků, díky čemuž došlo 

rapidnímu pokroku při vývoji jiných, nových technických platforem. 

Výzkum a vývoj v tomto podniku jsou hlavními aspekty jeho činností a cíli, kterými 

nabízí a bude nabízet všem potenciálním zákazníkům moderní a všeobecný výrobek. Tento 

výrobek jim přinese nejenom vysokou spolehlivost, ale taky vyšší produktivitu na 

nejmodernějších strojních zařízeních.  

Technické parametry u řezného nástroje jsou ovlivněné především zlepšením těchto tří 

oblastí, a to: ve skutečném materiálu tvrdého kovu, ze kterého je pracovní nástroj vyroben, 

známý jako základ, v krycím povlaku a symetrii nástroje nebo jeho tvaru47. 

Během roku 2008 bylo uvedeno na trh několik nových karbidových stupňů, které jsou 

založeny na úspěšné technologii povlaku Duratomic. Tato technologie ušetří zákazníkům 

společnosti podstatné zisky ve výkonnosti a to v několika aplikačních oblastech. Pro 

názornost je uvedeno několik oblastí, které trh velmi dobře přijal. Jsou jimi stupně pro 

vysokorychlostní obrábění nerezové oceli, dále MP1500 pro frézování a TP1500 pro 

soustružení. 

Nový sortiment tak dnes plně odpovídá požadavkům moderních technologických 

postupů obrábění a ve srovnání s původním sortimentem je zde nárůst výkonnosti o mnoho 

desítek procent48. 

                                                

47 Portál Justice.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Pramet Tools, s.r.o Dostupné z 
WWW:<http://www.justice.cz>. 
48 Portál Pramet.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Výzkum a vývoj. Dostupné z 
WWW:<http://www.pramet.com/indexad49.html?menu=firma1>. 
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3.1.5 Logistika a obchod firmy 

Zavádění logistických systémů, komplexní reorganizace dopravy a řízení skladů 

umožnilo plnit požadavky zákazníků na dodávky zboží v nejkratší možné době. Firma je 

schopna dodat skladový sortiment do 24 hodin v tuzemsku, resp. do 48 hodin v zahraničí, kde 

má své pobočky.  

Společnost Pramet Tools, s.r.o. prodává v tuzemsku své výrobky prostřednictvím 

vlastních regionálních prodejců. Tito prodejci poskytují současně technický servis a 

administrativní složky prodeje. Dále prodává své výrobky v ČR prostřednictvím smluvních 

distributorů.  

Zahraničním zákazníkům na Slovensku, do Polska, Německa a Itálie dodává společnost 

Pramet Tools, s.r.o. své výrobky prostřednictvím poboček. Do dalších zemí dodává své 

výrobky exportním oddělením prodeje nebo prostřednictvím smluvních prodejců49. 

3.1.6 Organizační struktura společnosti 

Mezi základní úrovně řízení, které považujeme za základ organizační struktury ve 

společnosti s ručením omezeným, patří: 

1. orgány správního řízení společnosti 
 

- valná hromada, 
- jednatelé, 
- prokuristé. 
 

2. orgány výkonného řízení společnosti – management a vrcholní představitelé společnosti 
 

- generální ředitel, 
- ředitelé odborných úseků, 
- odborné útvary. 

Ve společnosti se využívá funkcionální organizační struktury s prvky maticového řízení. 

Základní organizační schéma společnosti je pro názornost uvedeno v příloze č. 1. 

                                                

49 Portál Pramet.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-03]. Logistika a obchod. Dostupné z 
WWW:<http://www.pramet.com/indexad49.html?menu=firma1>. 
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3.1.7 SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY 

S 

SLABÉ STRÁNKY 

W 

PŘÍLEŽITOSTI 

O 

OHROŽENÍ 

T 

S – W analýza – přesné a jasné vymezení silných a slabých stránek firmy 

O – T analýza – vymezení rozvoje firmy, které je založeno identifikováním atraktivních  

                          tržních příležitostí a nebezpečných vnějších hrozeb 

Silné stránky společnosti Pramet Tools, s.r.o.: 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. je dceřinou firmy SECO TOOLS , která zaujímá 4. 

místo na světovém žebříčku ve svém oboru, 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. je jediný výrobce nástrojů se slinutým karbidem 

v ČR, 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. má téměř monopolní postavení v prodeji polotovarů 

a nástrojů pro tváření, 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. má vybudované velmi silné obchodní vztahy se svými 

zákazníky. 

Slabé stránky společnosti Pramet Tools, s.r.o.: 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. má nízké marže v třískovém obrábění, dojem „ 

levné“ značky v tomto segmentu, 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. má omezené zdroje wolframu a kobaltu, 

 firma PRAMET TOOLS s.r.o. nedostatečně sleduje a vyhodnocuje konkurenci, 
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 firma PRAMET TOOLS s.r.o. má nedostatečnou kapacitu pro uspokojení 

poptávky na trhu. 

Příležitosti společnosti Pramet Tools, s.r.o.: 

 firmě PRAMET TOOLS s.r.o. by mohlo zajistit silné ekonomické a technologické 

postavení mateřské firmy SECO TOOLS, 

 firmě PRAMET TOOLS s.r.o. by nová technologie firmě umožnila vyrovnat se 

konkurenčním výrobkům, 

 firmě PRAMET TOOLS s.r.o. by pomohlo rozšíření výroby, 

 firmě PRAMET TOOLS s.r.o. může pozorné sledování trhu a poptávky po 

výrobcích a rychlé zareagování na změny. 

Ohrožení společnosti Pramet Tools, s.r.o.: 

 firmu PRAMET TOOLS s.r.o. stále více ohrožuje silnější konkurence na trhu, 

především ze strany zahraničních firem, 

 firmu PRAMET TOOLS s.r.o. ohrožuje i zhoršující se ekonomická situace a 

z toho vyplývající nižší koupěschopnost, 

 firmu PRAMET TOOLS s.r.o. mohou ohrozit i neshody s dodavateli a odběrateli, 

 firmu PRAMET TOOLS s.r.o. může ohrozit špatná kvalita surovin, špatné výrobní 

zařízení, či samotný výrobek, špatný výrobní postup, špatná výstupní kontrola. 

3.1.8 Strategické cíle společnosti 

Základní vize společnosti Pramet Tools, s.r.o. vychází z analýzy trhu a také 

z předpokladů, jakým způsobem se v budoucnu bude trh vyvíjet. Z toho vyplývá především 

nutnost:   - udržet se ve špičce společností na trhu s podobným obchodním                                                                                         

       zaměřením, 

- zajistit si konkurence schopnou pozici, 

- vytvořit si východiska ke strukturálním změnám, ke kterým došlo 

během nynější krize na trhu. 
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Hlavní strategický cíl definuje společnost Pramet Tools s.r.o. následující vizi: 

Polovina z celého sortimentu výrobků, které společnost prodává, byla na 

trh uvedena v následujících pěti letech, ve srovnání se současnými 40 

procenty50. 

 Aby bylo takového strategického cíle dosaženo, předpokládá se realizace některých 

opatření, tzv. dílčích cílů: 

- vybudovat a uvést do provozu v během letošního a následujícího 

roku výrobní halu, 

- dosáhnout během následujících let obratu ve výši 626 668 tis. Kč, 

- z rozhodující části získat a na základě vnitřních opatření vytvořit 

zdroje ve výši Kč. 

Nadnesené strategie bude nutné detailně rozpracovat a propočítat v dílčích 

podnikatelských záměrech. Celý záměr bude tvořen dvěma fázemi: 

- v první fázi se jedná o koupi či pronájem haly, což by mohl být 

problém, neboť v této oblasti jsou volné pozice do značné míry 

omezeny, 

- ve druhé fázi půjde o vybudování technického a technologického 

zázemí. 

Základní strategie vychází ze skutečností, které byly získány v zahraničí. Vybudování 

výrobního a technického zázemí v místě sídla matky a následné budování filiálek a dalších 

poboček a to jak na úrovni místního území, tak i v celosvětovém měřítku. Jde tedy o 

rychlost, s jakou se podaří tuto strategii realizovat.  

3.1.9 Výrobky a služby 

Všechny firmy, které byly založeny, existují proto, aby nějakým způsobem naplňovaly 

své určité poslání – má se na mysli výroba nebo poskytování služeb zákazníkovi. Toto poslání 

firmy by mělo korespondovat se základními představami, které mají majitelé firmy o tom, 

jaký bude předmět podnikání, jaké zákazníky firma bude mít, jakými výrobky a službami 

                                                

50Portál Justice.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-04]. Výroční zpráva. Dostupné z 
WWW:<www.justice.cz/výroční/zpráva/ Pramet- Tools>.  



 
46

bude firma uspokojovat potřeby svých stávajících i potenciálních zákazníků. Uvědomění si 

poslání je základní východisko pro zachování funkční transparentnosti organizace z hlediska 

portfolia vykonávaných činností:  

PRAMET TOOLS – patří do skupiny mateřské firmy (SECO TOOLS AB) v České 

republice a do dalších tří dceřiných obchodních společností v zahraničí, jejichž společným 

posláním je vývoj, výroba a prodej průmyslových nástrojů se slinutým karbidem.  

Předmět podnikání společnosti:  

 Předmětem podnikání je především vývoj a následně výroba nářadí ze slinutého karbidu, 

které jsou určeny hlavně pro třískové obrábění. Společnost se svými výrobky a službami snaží 

o to, aby svým zákazníkům maximalizovala výrobu.  

Škála výrobků zahrnuje celkem čtyři oblasti, ve kterých se firma pohybuje. Jedná se o 

frézování, soustružení, vrtání a upínání. 

V oblasti frézování je firma známá zejména svou širokou inovační řadou fréz a břitových 

destiček jak pro čelní, tak i ramenné a stopkové frézy. Celá výrobní řada pokrývá veškeré 

spektrum strojních materiálů a aplikací a to jak od relativně měkké oceli přes hliník až po 

super slitiny, které jdou jenom velmi těžkým a složitým postupem obrábět. 

Oblast soustružení je pro firmu prakticky nejdůležitější, neboť nabízí jednu z nejširších 

skupin soustružnických produktů ISO na trhu. Společnost zastává na trhu nástrojových 

materiálů první pozici v oblasti materiálů založených na kubickém nitridu boru, PCBN, tedy 

materiálu, který se velmi blíží svou tvrdostí diamantu51. 

V oblasti vrtání si společnost zakládá na skupině výrobků z vrtacích nástrojů, které jsou 

vhodné jak pro vrtání, tak i rozšiřování. Vrtáky je možno rozdělit do několika podskupin, a to 

indexové, vrtáky z tvrdokovu a vrtáky s vyměnitelnými vrtacími korunkami. 

Poslední oblastí, kterou se společnost zabývá a na trhu nabízí, jsou upínací systémy, kde 

nabízí rozsáhlý program držáků nástrojů a adaptérů, s tím související i vyspělá zařízení pro 

                                                

51 Interní materiály firmy Pramet Tools, s.r.o. 
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konečnou úpravu, popř. pro jiné aplikace. Příkladem zde mohou být nástroje pro 

vysokorychlostní obrábění. 

V následující části rozebereme detailněji výrobní program společnosti. 

Výrobní program zahrnuje:  

 polotovary,  

 řezné nástroje,  

 tvářecí nástroje, 

 lisovací nástroje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že řezné nástroje jsou určené k třískovému obrábění, jsou 

jejich hlavním výrobním a prodejním artiklem a proto byly v podniku rozděleny na:  

 řezné nástroje pro soustružení,  

 řezné nástroje pro frézování a vrtání.  

Neméně významnou obchodní položku představují tvářecí nástroje, proto třetím a 

posledním oborem jsou:  

 tvářecí nástroje.  

V čele každého oboru je produkt manažer daného oboru, který má za úkol rozvíjet 

svěřený obor s cílem maximalizace zisku. 

Polotovary    

Polotovary zaujímají asi 80% trhu v České republice. Výroba je určena na prodej jiným 

podnikům. Vyráběny jsou výrobky dle specifikace zákazníka, což stěžuje přechod zákazníka 

k jinému dodavateli.  

Polotovary nástrojů pro dobývání hornin – vyráběno sériově. 

Řezné nástroje s připájenou funkční částí – vyráběno sériově.  

Ostatní výrobky jsou vyráběny v malých sériích. Patří zde polotovary nástrojů pro 

opracování dřeva, vrtání skla, řezání keramických obkladů, konstrukční díly s vysokou 

odolností proti oděru – např. trysky pískovačů. Výrobní postup je stejný jako u řezných 
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nástrojů, ale výroba končí slinutím materiálu, neopracované výrobky jsou prodávány 

zákazníkům, kteří jej dále zpracovávají. 

Řezné nástroje   

Řezné nástroje zaujímají zhruba 17 % trhu v České republice. Na export jde přibližně 36 

% obratu firmy. Nástroje jsou určeny pro soustružení, frézování a vrtání. Vyráběno sériově – 

katalog obsahuje -  1159 VBD (vyměnitelných břitových destiček), - 123 fréz, - 31 vrtáků, -

453 nožových držáků. Část výroby je vyráběno na zakázku. Poměr přímého prodeje 

konečnému uživateli ku prodeji obchodníkům je 1 : 152. 

Tvářecí nástroje  

Tvářecí stroje tvoří při nejmenším 70 % trhu v České republice. Zhruba 20 % obratu 

firmy jsou tvářecí nástroje, které jdou na export. V této oblasti se provádí zejména výroba na 

zakázku, pouze v malých sériích je určen prodej konečným zákazníkům.  

Skupiny výrobků: - průvlaky pro tažení drátů, - matrice a trny pro tažení trubek, - 

zápustky pro kování šroubů a hluboké tažení, - válce pro válcování drátů a tyčí.  

Lisovací nástroje  

Jsou to nástroje pro lisování práškových materiálů v keramickém průmyslu a práškové 

metalurgii. Firma si je vyrábí pro vlastní potřebu, s jejichž pomocí následně vyrábí celé 

skupiny výrobků, které pak prodává přímo konečným uživatelům. Firma se zabývá výrobou 

celých sestav nástrojů a výměnných funkčních částí, mezi které patří razníky a matrice. 

Výroba je v tomto případě malosériová.  

Poslání, někdy se také říká mise této firmy, se dá rozvinout, a díky tomu to může přidat 

výrazný informační význam. Tento význam může vést na jednu stranu ven – k veřejnosti, na 

druhou stranu i dovnitř firmy – což znamená k vlastním zaměstnancům. Je potřeba brát si 

ponaučení z minulosti, jak například firma navázala na dlouholetou tradici výroby, která 

započala roku 1936 v České republice, od roku 1951 v Šumperku, dále přes kvalitu výrobků, 

až po péči o životní prostředí. Zvláště pak péče o životní prostředí, natolik ožehavé téma, 

                                                

52 Interní materiály firmy Pramet Tools, s.r.o. 
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vzhledem ke skutečnosti, že se výše uvedený podnik nachází přímo ve středu města. Určitě 

proto stojí za zmínku minimální vliv na životní prostředí, obrovské investice do výrobního 

zařízení, které splňuje ty nejekologičtější normy a směrnice, které jsou platné v EU. Veřejně 

deklarovaná mise by měla poskytnout nejen základní informace, kterým se utváří názor o 

firmě mezi důležitými činiteli budoucím akcionářům, zaměstnancům, dodavatelům a 

zákazníkům. Lidé, kteří vlastní firmu a top management této firmy, dávají formulací svého 

poslání veřejnosti najevo jasné signály o své existenci, pozici a dlouhodobých 

podnikatelských záměrech společnosti. Deklarací svého poslání firma vysílá směrem 

k veřejnosti signál a jasným způsobem se vystavuje veřejné kontrole. Díky tomu se ve většině 

případů i zlepšuje vnímání firmy veřejností.  

Směrem dovnitř firma představuje své poslání jako základní normu, podle které by se 

měl chovat jak management, tak i řadoví zaměstnanci. Na Západě je naprosto běžné, že 

zaměstnanci jsou s filozofií firmy seznamováni a to velmi podrobně. Firma si vybírá hlavně 

takové, které je schopna plně motivovat a také ty, se kterými je firma naplno splnit poslání 

úspěšně a svoje poslání úspěšně opakovat. Takovéto poslání bývá rozpracováno do tzv. 

firemních principů. Například: Podnikání firmy musí být vždy velmi ohleduplné k životnímu 

prostředí, dále by mělo být prostředí zdravé pro zaměstnance, podnik by měl být maximálně 

hospodárný a samozřejmě i v souladu se zákony.  

3.1.10 Analýza okolí podniku 

Analýza vnějšího prostředí souvisí s identifikací vlivu vnějšího prostředí na chování 

a rozvoj organizace nebo dané podnikatelské oblasti. Existuje mnoho členění, které je možné 

využít, při sestavovaní analýzy okolí podniku. Pro tuto práci můžeme použít členění podle 

Jaucha a Gluecka53. 

                                                

53 Portál Google.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-04]. Analýza okolí podniku. Dostupné z 
WWW:<www.google.cz/analyzaokolipodniku>. 
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socioekonomický sektor 

obecné okolí     technologický sektor 

vládní sektor 

Okolí podniku 

zákazníci 

oborové okolí    dodavatelé 

konkurenti 

3.1.10.1 Obecné okolí 

Socioekonomický sektor 

Nejdůležitějším faktorem v rámci socioekonomického sektoru je působení 

ekonomických, klimatických, ekologických a sociálních faktorů. 

 Ekonomické faktory 

Situace, v jaké se nachází ekonomika, výrazným způsobem ovlivňuje jak současný tak i 

budoucí stav ekonomiky. Proto je velice důležité, aby stratégové, analyzovali při nejmenším 

tyto následující faktory: 

 jaká je situace nebo stádium hospodářského cyklu a to jak naší, tak i světové 
ekonomiky. Musí rozlišovat, jestli se ekonomika nachází v depresi, recesi nebo 
oživení, 

 určitý vliv na ekonomiku může mít i panující politická situace, 
 monetární politika státu, tzn. nabídka peněz, úrokové sazby, atd., 
 fiskální politika, tedy daňové zatížení jednotlivců, podniků, vládní výdaje, 
 v jakém stavu se nachází platební bilance státu, 
 jaká je míra inflace, případně deflace. 

Ekonomika v České republice se v současnosti nachází v období transformace, pokud už 

ale můžeme hovořit o jejím oživování. Chod firmy ovlivní velké množství faktorů, které by 

firma měla sledovat. Mezi tyto faktory patří ekonomický růst, nezaměstnanost, míra inflace 

a vnější rovnováha. 
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Sociální faktory 

Z hlediska sociálního jsou firmy ovlivňované především faktory, mezi něž můžeme 

zařadit klima ve společnosti, postoje lidí z hlediska konkurence, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců, apod. Dalšími jsou životní styl a úroveň, věková struktura obyvatelstva a jejich 

kvalifikace, jeho zdravotní stav atd. Veškeré tyto aspekty se velkou měrou projevují na ochotě 

a schopnosti obyvatelstva nakupovat výrobky či služby, které jednotlivé podniky nabízí.  

 Podnik Pramet Tools, s.r.o., je situovaný ve městě Šumperk v Olomouckém kraji. 

Šumperk je okresním městem a rozloha tohoto okresu je 1313,06 km2. Počet obyvatel je 

v tomto kraji 124 745 osob (hustota zalidnění je 95 obyvatel na 1 km²). V okrese Šumperk se 

nachází 78 obcí, z toho je 8 měst. Samotné město Šumperk má plnou vybavenost s výjimkou 

vysokých škol. K 31.12.2008 byl počet obyvatel 27 754 osob, z toho 14 441 žen a 13 313 

mužů. Průměrný věk obyvatelstva je 38 roků. V následující tabulce je znázorněno dle 

Českého statistického úřadu věkové složení obyvatelstva: 

Tab. 4 Složení obyvatelstva dle věkové kategorie 

Věk Počet obyvatel % 

0-14 3 623 13,1 

15-59 19 412 69,9 

60 a více 4 719 17 

 Zdroj: Portál Český statistický úřad. [online]. 2010 [cit. 2010-04-05]. Věkové složení obyvatelstva. 

Dostupné z WWW:< http://www.czso.cz>. 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel byl 16 328 osob, t.j. 58,8 %. Město je přirozeným 

centrem oblasti, ve které žije cca 60 tisíc obyvatel. 

 Průměrná hrubá mzda byla v tomto roce v České republice 22 508,-Kč/měsíc, 

v Olomouckém kraji, kde se nachází město Šumperk, byla průměrná mzda 19 628,- Kč/měsíc.  
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Tab. 5 Průměrná mzda v jednotlivých oblastech v olomouckém kraji 

Průmysl 24 116,-Kč za měsíc 

Stavebnictví 24 500,-Kč za měsíc 

Zemědělství a lesnictví 22 987,-Kč za měsíc 

 Zdroj: Portál Český statistický úřad. [online]. 2010 [cit. 2010-04-05]. Průměrná mzda. Dostupné z 

WWW:< http://www.czso.cz>. 

V následujícím grafu je uvedena průměrná hrubá nominální mzda v Kč a její růst či 

pokles v % podle odvětví. 

Graf. 1 Průměrná hrubá mzda podle odvětví  

 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 
B Těžba a dobývání 
C Zpracovatelský průmysl 
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
F Stavebnictví 
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
H Doprava a skladování 
I Ubytování, stravování a pohostinství 
J Informační a komunikační činnosti 
K Peněžnictví a pojišťovnictví  
L Činnosti v oblasti nemovitostí  
M Profesní, vědecké a technické činnosti 
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N Administrativní a podpůrné činnosti 
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
P Vzdělávání 
Q Zdravotní a sociální péče 
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

S Ostatní činnosti 

Zdroj: Portál Český statistický úřad. [online]. 2010 [cit. 2010-04-05]. Průměrná hrubá měsíční mzda. 

Dostupné z WWW:< http://www.czso.cz>. 

Pro podnik je bezesporu velice důležitý fakt, jaké střední školy se v tomto městě 

nacházejí, aby si podnik mohl vybírat přímo specializované budoucí zaměstnance. Z níže 

uvedených je pravděpodobné, že podnik bude inklinovat spíše k technickým typům škol, pro 

upřesnění se uvádí veškeré zastoupení středních škol v Šumperku. V následujícím grafu jsou 

představeny střední školy s počtem studentů, údaje jsou platné k 31.12.2008. 

Graf. 2 Počty studentů středních škol v Šumperku  
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  Zdroj: Portál Český statistický úřad. [online]. 2010 [cit. 2010-04-05]. Počet studentů. Dostupné z 

WWW:< http://www.czso.cz>. 

 Ve městě zastupují podniky obory: hutnictví a strojírenství, textilní průmysl, 

dřevařský průmysl, průmysl stavebních hmot, polygrafická výroba, stavebnictví, zemědělství, 

doprava a spoje, energetika. V následujícím grafu bude nadneseno, jaký je počet a kolik toto 

číslo představuje procent podniků podle převažující činnosti podnikání. Převažující činností je 

myšleno, v jaké oblasti se podnik pohybuje a podniká. Tyto údaje jsou platné k 31.12.2008 
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Graf. 3 Počet podnikatelských subjektů podle převažující činnosti 

Počet podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31.12.2008

165; 2% 675; 10%
902; 13%

266; 4%

2367; 34%

1629; 23%

9; 0%

273; 4%

701; 10%

Zemědělství a rybolov
Stavebnictví
Průmysl
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství
Ostatní obchodní šlužby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby  

Zdroj: Portál Ministerstvo průmyslu a obchodu. [online]. 2010 [cit. 2010-04-05]. Počet podnikatelských 

subjektů dle převažující činnosti. Dostupné z WWW:< http://www.mpo.cz>.  

  Ekologické a klimatické faktory 

  Ekologické faktory ovlivňují jak výrobní technologii podniku, tak i např. rozmístění 

výrobních jednotek natolik významných způsobem, že s jejich pomocí mohou být způsobeny 

zákazy určitých výrob apod. Proto je nezbytné, aby se stratégové zaobírali při sestavování 

strategické analýzy také otázkou, zdali mohou různé klimatické či ekologické faktory pro 

podnik představovat hrozby, resp. příležitosti. 

  Za zmínku stojí určitě také poslání firmy Pramet Tools, s.r.o., které je veřejně 

deklarované a obsahuje i do detailu provedené rozpracování firemních principů. Úzce 

souvisejí s postojem vůči životnímu prostředí. V souvislosti s tímto tématem se jistě musí 

přihlížet i ke skutečnosti, že se tento podnik nachází přímo ve středu města, proto je vhodné 

poukázat na investice, které podnik vložil do výrobního ekologického zařízení, díky čemuž 

plní i ty nejpřísnější směrnice, které vydala a jsou platné v EU. Podnik tedy má jen 

minimální vliv na zhoršující se kvalitu životního prostředí. I v dlouhodobém měřítku se 

podnik snaží předcházet problémům a stále novým omezením v souvislosti s ochranou 

životního prostředí tím, že se snaží o dodržovaní předpisů, které se této problematiky týkají. 

Jedná se například o automatickou kotelnu, která vyhřívá areál. Její vybudování se datuje do 

roku 2006 a stále splňuje všechny požadavky ochrany ŽP. 
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Technologický sektor 

  Tato oblast technologie a techniky, lze bezesporu zařadit mezi oblast nejsilnějších 

vlivů, které působí na strategické rozhodování firmy. Jsou zde zahrnuty veškeré změny, 

které nastaly v surovinách, výrobcích, výrobních postupech a službách. Technické či 

technologické pokroky mají obrovský vliv na rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví. 

Díky těmto novým výrobním postupům je umožněno podnikům vytvářet další možnosti 

jejich rozvoje, rozvoje nových výrobků, služeb a vytváření úplně nových trhů. Výše 

nadnesený sektor, tedy sektor techniky a technologií, je jednou z nejrychleji se rozvíjejících 

oblasti. Tudíž se rok co rok objeví na trzích, a to jak domácích, tak spíše světových, celá 

řada technicky a technologicky unikátních výrobků a služeb. 

  Uvažovaný podnik zvládl projít během své existence mnohými, velice často zásadními 

změnami, které se objevily vlivem neustálého technického rozvoje. V počátcích se podnik 

zaobíral výrobou nástrojů ze zlatých karbidů a přírodního diamantu. Později přešel i 

k výrobě vlastního zlatého karbidu. Jakmile nastalo období, ve kterém bylo hospodářství 

řízeno centrálně, do podniku se rázem soustředily všechny druhy výroby, které souvisely 

s technologií práškové metalurgie. Jednalo se o:  

 magneticky měkké ferity a termistory, které jsou používané jako součásti v 

elektrotechnickém průmyslu, 

 magneticky tvrdé ferity, které se používají jako permanentní magnety, a to 

v jednosměrných motorech a reproduktorech, 

 spečené třecí materiály pro vysoce namáhané brzdové a spojkové obložení, 

 diamantové nástroje – hlavně pro broušení tvrdých materiálů. Výroba byla nejprve 

zavedená pro vlastní potřebu broušení zlatých karbidů a následně rozšířená i na prodej 

dalším zákazníkům, 

 na výrobu diamantových nástrojů navázala v roce 1967 výroba umělého diamantu. 

Československo bylo v té době pátou zemí na světě, která tuto technologii zvládla.54 

Po změně v roce 1989 musel podnik velmi rychle čelit konkurenci světových výrobců. 

První výrobou, která musela být pozastavena, byla výroba umělých diamantů. V roce 1999 

bylo zrušeno oddělení Techniky a jeho činnosti byly rozděleny mezi výrobu (údržba, 

                                                

54 Interní materiály firmy Pramet Tools, s.r.o. 
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energetika) a řízení kvality (ekologie a vodohospodářství). V tom stejném roce bylo 

výpočetní středisko a středisko výzkumu a vývoje podřízené přímo řediteli podniku. 

V současnosti Útvar řízení kvality řeší metodický systém kvality, zajišťující vstupní kontroly 

nakupovaného materiálu a řeší úlohy společnosti na poli ochrany životního prostředí. Vývoj 

nových výrobků je zajišťovaný Útvarem výzkumu a vývoje. 

Hlavní výrobní technologii představují postupy práškové metalurgie. Lisování 

a tvarování prášků probíhá i na automatických lisech. Tyto lisy jsou výhradně zahraniční 

výroby. Slívání je realizované v ochranné atmosféře, anebo ve vakuu. Podnik je vybavený 

čtyřmi vakuovými pecemi, ze kterých tři jsou zahraniční výroby. 

Z globálního hlediska patří vstupní suroviny nakupované mateřskou firmou 

k deficitním materiálům. Hlavním producentem wolframu je Čína, ocel se nakupuje 

v Čechách. 

Vládní sektor 

 Podnikatelé i podniky od státu očekávají, že vytvoří stabilní prostředí, ve kterém je 

možno se jednoduchým a rychlým způsobem dovolat práva, především ochrany vlastního 

majetku. Dále taky čekají, že stát zajistí funkční infrastrukturu, a to především dopravní a 

spojovou, kterou podniky a podnikatelé ke svému podnikání potřebují. Očekávají, že stát 

školskou soustavou přispěje k existenci dobré pracovní síly. Podnikatelé jsou na druhou 

stranu smířeni se skutečností, že musí být zdaněni. Očekávají ovšem, že takovéto zdanění 

bude přiměřené poskytovaným službám55. Příkladem mohou být různá legislativně 

podložená procedurální opatření státu, veškeré předpisy a vyhlášky, nespočet všech různých 

zákonů, kterými se podnik musí řídit, ať se jedná o protimonopolní či ekologické, různé 

zahraničně-obchodní předpisy. Současně mohou jak politické, tak právní opatření nebo 

rozhodnutí vlády podnikatelskou oblast či jejich činnosti do značné míry omezit nebo 

naopak podpořit.   

Politický vliv, který ovlivňuje podnik, jsou vládou vydané předpisy, které ochraňují 

spotřebitele. Nejznámějším příkladem ochrany spotřebitele může být ochrana před klamavou 

a zavádějící reklamou. Další formou ochrany může být vládní omezení dovozu, čímž 

                                                

55 Portál Estat.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-16]. Vládní sektor. Dostupné z WWW:<http://www.estat.cz>. 
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prakticky chrání domácí produkci před zahraniční a tím podporuje české exportéry. 

Společnost Pramet Tools, s.r.o. v současné době vyváží své produkty do více než 27 států 

světa. Nejvíce preferovaných vývozním artiklem jsou řezací nástroje. 

Největší naleziště wolframu se nachází v Číně, je to přibližně 64% celkových zásob, a to 

přimělo Čínskou vládu, aby svým politickým rozhodnutím zamezilo vývozu. Následovalo 

rapidní zvýšení světových cen až o 70%. Tato skutečnost naštěstí působí stejně na všechny 

výrobce. 

Samotná vládní politika může v určitém pohledu způsobit značné ekonomické 

problémy firmám a to tak, že ovlivní např. výšku minimální mzdy, stanoví náhrady mezd 

a rozsah dané pracovní doby. Tyto aspekty mohou výrazným způsobem ovlivnit náklady 

firmy. Naproti tomu ceny elektrické energie, zemního plynu a vodného stočného jsou pouze 

regulované vládními vyhláškami. 

3.1.10.2 Oborové okolí 

Tuto oblast podniků může ovlivnit sektor zákazníků, kde je nutná identifikace kupujících. 

Musí se přihlížet i k demografickým faktorům, kdy se u určitých skupin zákazníků vytvářejí 

změny, a v poslední řadě taky geografické faktory a s tím související rozmístění trhů. Druhou 

skupinou, která může ovlivnit oborové okolí podniku je sektor dodavatelů. Zde je zapotřebí 

provedení analýzy dostupnosti a náklady všech vstupů potřebných k výrobě a stabilitě 

dodávek. Konkrétně se sleduje dostupnost na materiál a polotovary, dostupnost a náklady na 

energie, dostupnost a náklady na pořízení peněž a v neposlední řadě náklady a dostupnost 

pracovní síly. Třetí skupinou ovlivňující oborové okolí podniku je sektor konkurentů. V tomto 

případě je zapotřebí zodpovědět otázky, jako jaká je naše současná pozice vůči konkurentům 

či jak se konkurence mění či vyvíjí? Další otázka, které by neměla být opomenuta je, v jaké 

fázi životního cyklu se nacházejí naše výrobky56? V následující části označované jako analýza 

odvětví budou představeny jednotlivé oblasti. 

                                                

56 Portál Ronge.cz [online]. 2010 [cit. 2010-0-6]. Podnik a podnikání. Dostupné z 
WWW:<http://www.ronge.cz/dokumenty/skripta_VS/M_1_podnikani_a_podnik_II.pdf>. 



 
58

Sektor zákazníků 

 V této oblasti by si stratégové podniku měli v první řadě ujasnit, kdo jsou 

zákazníci podniku a co tito zákazníci od podniku očekávají, jaké jsou jejich potřeby. 

Současně by neměli opomínat své potenciální, budoucí zákazníky, měli by sledovat 

současné trendy, které by mohly vést ke změně požadavků nebo zákazníky odvést ke 

konkurenci.  

  Zákazníci jsou rozděleni do skupin podle potenciálu jejich nákupu od Pramet Tools do 

následujících kategorii: 

Tab. 6 Zákazníci Pramet Tools, s.r.o. podle potenciálu jejich nákupu 

KATEGORIE POTENCIÁL TIS. CZK ZA ROK 

A > 2500 

B od 500 do 2500 

C od 200 do 500 

D > 200 

Zdroj: Interní materiály společnosti Pramet Tools, s.r.o. 

  Zákazníci Strategic Business Unit, tedy strategické obchodní jednotky jsou rozděleni 

do 2 skupin: koneční uživatelé, resp. zákazníci, kteří přímo výrobky užívají a obchodní 

firmy, které je dále předávají konečným uživatelům. Poměr prodeje přes obchodní firmy je 

v České Republice zhruba 1:1. V zahraničí, kde má firma obchodní pobočky, existují rovněž 

koneční uživatelé, jejich podíl se pohybuje od 20 do 50%. V ostatních exportních zemích je 

prodej realizovaný výhradně přes obchodní firmy. 
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Tab. 7 Struktura zákazníku SBU 

Zákazník Celkem A B C D 

U D ∑ U D ∑ U D ∑ U D ∑ U D ∑ 

Tuzemsko 

Export 

1512 

18 

38 

81 

1550 

99 

33 

7 

13 

19 

46 

26 

76 

2 

17 

24 

93 

26 

174 

2 

2 

19 

176 

21 

1229 

7 

6 

19 

1235 

26 

Celkem 1530 119 1649 40 32 72 78 41 119 176 21 197 1236 25 1261 

Zdroj: Interní materiály společnosti Pramet Tools, s.r.o. 

  Zákazníci strategických obchodních jednotek tváření jsou většinou strojírenské 

podniky, které se zaobírají hutnou výrobou – tažení drátů a ocelových profilů a výrobou 

šroubů a matic. Podnik měl tradičně svoje zákazníky v České a Slovenské republice a teprve 

v posledních pěti letech začal aktivně vyhledávat i zákazníky v dalších zemích. Všichni 

zákazníci jsou koneční uživatelé, obchodník se v odboru tváření neuplatňuje. 

  Tab. 8 Zákazníci odboru tváření 

Krajina Kategorie Počet Potenciál 

Česká Republika A 14 74 000 

Slovensko A 12 16 000 

Polsko A 10 15 000 

Německo A 10 150 000 

Rakousko A 7 43 000 

Ostatní A 7 29 400 

Total A zákazníci A 60 327 400 

Total B zákazníci B 18 16 250 

Total C zákazníci C 43 16 950 

Total D zákazníci D 62 3 410 

Zdroj: Interní materiály společnosti Pramet Tools, s.r.o. 
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Sektor dodavatelů 

  V této časti potřebuje podnik analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů 

potřebných k výrobě a stabilitě dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou především 

určované kvalitou vztahů mezi podnikem a jeho dodavateli. 

  Rozdělení dodávek pro výrobu firmy Pramet Tools, s.r.o. se nachází v tabulce č. 9. 

   Tab. 9 Dodávky pro výrobu firmy Pramet Tools, s.r.o. 

Položka Podíl na celkových nákupech 

Přímý materiál – vstupní prášky 34% 

Přímý materiál - ocel 2,7% 

Pomocný materiál 15% 

Služby 28,8% 

Investice 19,5% 

Zdroj: Interní materiály společnosti Pramet Tools, s.r.o. 

 Nákup materiálu je sjednocený na podnikové úrovni a je zajišťovaný pro všechny 

SBU společně. Není možné proto hodnotit dodavatele samostatně pro jednotlivé SBU. Hlavní 

složku nákupu materiálu tvoří směs pro výrobu zlatého karbidu, která tvoří 34% celkového 

nákupu firmy. Dodavatelem je mateřská firma a z tohoto pohledu je vyjednávací síla 

dodavatele vysoká. Alternativní dodavatelé mohou existovat jen s dovolením mateřské firmy. 

Z globálního hlediska patří vstupní suroviny nakupované mateřskou firmou k deficitním 

materiálům. Z tabulky č. 9 je zřejmé, že 2,7% nákupu tvoří ocel, s výjimkou objímkování 

převleků a matic. Podnik má dva dodavatele: NH Zábřeh na Moravě a Ferona Olomouc. 

Kromě nich však existuje i celá řada dalších obchodníků a proto je vyjednávací sila těchto 

dodavatelů nízká. Další významnou položku tvoří služby, mezi které se zahrnují energie, plyn 

a voda. Dodavatelem elektrické energie je podnik SME Ostrava, který má sice monopol, je 

však řízený vládními vyhláškami. Obdobně je regulovaná i cena zemního plynu a vodného 

a stočného. 
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Sektor konkurence 

  V rámci analýzy tohoto sektoru je nutné ujasnit si vlastní pozici firmy vůči 

konkurentům, která je měřená ekonomickými ale i jinými ukazateli. Dále je potřeba 

zhodnotit v jaké fázi životních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky a služby v našem 

odvětví, jak se konkurence mění a vyvíjí, jestli vstupují do odvětví noví konkurenti apod. 

  V oboru činností SBU působí ve světovém měřítku několik desítek konkurentů. 

Vedoucí světové firmy mají stejně svoje prodajní pobočky v České republice. Hlavní firmy 

v oboru jsou:  Švédský Sandvik Corromant, ze Spojených států ameriských pocházející 

Kennametall, SECO Tools ze Švédska, Iscar z Izrael. 

  Tyto firmy mají výrobní závody v Evropě, Spojených státech i na Dalekém východě 

a obchodní zastoupení ve všech významných průmyslových krajinách. 

  V Japonsku působí v oboru nástrojů ze slinutého karbidu mimo jiné firmy Sumitomo, 

Mitsubishi, Toshiba Tungaloy, které dohromady představují konkurenci výše uvedeným 

světovým firmám. Mezi vedoucí firmy působící převážně v Evropě patří dále společnosti 

Plansee, Rakousko a Cerametal, Lucembursko. 

3.1.10.3 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí 

  Vnější prostředí zahrnuje mnohé oblasti, které mohou mít vliv na podnikání. Při 

analýze by se mělo přihlížet k těm faktorům, které jsou pro podnik nejdůležitější. Pro 

přehlednost jsou uvedeny některé: - vývoj ekonomiky? Bude podnikání v ekonomicky 

příznivém prostředí? Podnik určitě z vlastních zkušeností ví, že tento faktor může ovlivnit 

podnikání velmi výrazně, jsou roky, kdy se doslova všechno daří a jiné, kdy obchody 

stagnují, konkurence se zostřuje a cílem se stává přežití firmy. – technologické změny a 

produktové inovace? Je produkt, který firma nabízí díky vývoji technologií nebo 

produktovým inovacím nahrazen něčím novým? – státní a vládní zásahy? Dotýkají se 

podnikání firmy nějakým způsobem vládní zásahy, nařízení či regulace? – životní prostředí? 

Nabízí firma takový produkt, který má co dočinění s ochranou životního prostřed a 

respektuje je? – bariéry vstupu nového konkurenta? Jsou na trhu, na kterém firma podniká, 
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dostatečně vysoké bariéry vstupu pro nové konkurenty, ať již kapitálové, legislativní či 

znalostní57? 

  Pro přehlednost je ještě v následující tabulce č. 10 znázorněno, jaký vliv, jestli 

příležitost, hrozbu či neutrální vliv, mají na sebe jednotlivé sektory okolí. 

           Tab.10 Příležitosti, hrozby a neutrální vliv jednotlivých sektorů okolí 

 + příležitost  - hrozba  * neutrální vliv 

SEKTOR OKOLÍ VLIV 

Socioekonomický 

- využíváním vakuových technologii a přesných brusek se 
zvyšují investiční náklady na výrobu 

- silné postavení české měny na devizovém trhu neodpovídá 
růstu národního hospodářství 
- částečná stagnace hospodářství v krajinách Evropské Unie 
+ vysoké investiční náklady, specializovaná výrobní technologie 
a know-how na výrobu průmyslových nástrojů ze slinutým 
karbidem v Čechách 
- dovozní clo na výrobky ze slinutých karbidů do ČR neexistuje 
- poměrně vysoké zastoupení podniků na trhu pracovních sil,    
které mají podobnou strukturu zaměstnanců 
* vysoké požadavky na ochranu životního prostředí 
- zvýšení světových cen vstupních materiálů o 70% 

Technologický - vstupní suroviny na výrobu mají charakter deficitních materiálů 
+ monopolní postavení firmy Pramet Tools na českém trhu 

Vládní - politické rozhodnutí Čínské vlády o snížení vývozních licencí 
a následné zvýšení světových cen  

Zákazníci 

* vládou stanovený rozsah pracovní doby a výška minimální 
mzdy 
+ aktivní vyhledávaní zákazníků v sousedních zemích 
+ podnik exportuje do 27 států světa, přičemž export tvoří 36% 
obratu firmy v oboru řezných nástrojů a 20% v oboru tvářecích 
nástrojů 

Dodavatelé 
+ vyjednávací sila českých dodavatelů ocele je nízká 
* vysoká vyjednávací sila mateřské firmy pro dodávku směsi na 
výrobu slinutých karbidů 

Konkurence 
- v daném oboru působí desítky konkurentů ve světovém měřítku 
- poměrně široké zastoupení konkurenčních podniků ve 
významných průmyslových zemích  

  

                                                

57 Portál Marketingovenoviny.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-12]. Analýza vnějšího prostředí. Dostupné z 
WWW:<http://www.marketingovenoviny.cz>. 
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3.1.11  Analýza konkurence 

V konkurenčním boji o koncového zákazníka je nezbytné, aby se stratégové ve 

společnosti s existující konkurencí velmi dobře seznámili. Je nutné, aby byl proveden detailní 

rozbor konkurence. Úspěšná analýza konkurence jako taková, vyžaduje rovněž velmi 

komplexní přístup. Nemůže se omezit jen na dílčí aspekty, ale musí představovat komplexní 

informaci, která vznikne postupně tak, že bude identifikována konkurence, bude určena 

struktura konkurence, bude provedena vlastní analýza konkurence a určena konkurenční 

strategie. Zásadním pro určení struktury konkurence je identifikace v rámci základních úrovní 

konkurence.  

Za bližší zmínku určitě stojí hrozba vstupu nových konkurentů. Tato konkurence vzniká 

tehdy, kdy na rostoucím trhu dosahují dodavatelé lákavých zisků a do dané oblasti je relativně 

snadné vstoupit. Pro přehlednost jsou v následujícím obrázku č. 6 znázorněny faktory, díky 

kterým hrozí vstup nových podniků do odvětví. 

Obr. 6 Faktory míry a pravděpodobnosti hrozby vstupu konkurentů do 

odvětví

 

Zdroj: Portál Automatizace.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-07]. Analýza konkurence. Dostupné z 

WWW:<http://wwwautomatizace.c/analyzakonkurence> 

.Analýza konkurence představuje v tržní ekonomice jeden z rozhodujících podkladů pro 

strategické rozhodování, pro určování základní podnikové politiky a podnikových cílů. 

Představuje komplexní analýzu dat o podnicích, které zajišťují trh stejnými výrobky nebo 

jinak uspokojují na trhu relevantní potřeby. Pro případ Šumperského podniku Pramet Tools, 

s.r.o. byly dle analýzy samotného podniku zařazeny následující podniky, které mají velmi 
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podobnou zaměstnaneckou a organizační strukturu a mohly by tím pádem představovat pro 

podnik hrozbu.  

 1. EPCOS s.r.o., Feritová 1, Šumperk 

  Tato společnost je významný výrobce feritových jader a keramických pozistorů. 

Společně s dalšími divizemi zabývajícími se výrobou kondenzátorů, foliových kondenzátorů, 

keramických součástek, indukčních součástek s povrchovou akustickou vlnou tvoří součást 

nadnárodní akciové společnosti EPCOS. Jednotlivé divize této společnosti jsou rozmístěny 

na kontinentech Evropa, Asie a Amerika. Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 

14001:1996 a ISO/TS 16942:2002, které jsou nezbytné pro uskutečňování dodávek pro 

automobilový průmysl. Prioritou společnosti je uspokojování očekávání, přání a požadavků 

zákazníku, vysokou kvalitou svých výrobků služeb. Politika jakosti je proto součástí 

podnikové politiky EPCOS. Výrobu lze rozčlenit dle jednotlivých procesů na fáze: výroba 

granulátu, lisování, výpal, řezání, broušení, povlakování, naprašování, kontrola a balení. Ve 

výrobním programu EPCOS s.r.o. je přibližně 2000 druhů feritů a přes 3000 druhů 

pozistorů58. 

 2. CeramTec Czech Republic s.r.o., Žerotinová 62, Šumperk 

  Výroba ve společnosti CeramTec Czech Republic s.r.o. byla zahájena v roce 1994. 

Tehdy CeramTec přesunul výrobu technických výrobků na bázi karbidu křemíku (SiC). Od 

té doby byly SiC materiály neustále vyvíjeny. V současné době se vyrábí tři verze materiálu 

– infiltrovaný karbid křemíku, hrubozrnný a jemnozrnný a slitinový karbid křemíku. Další 

materiály se nacházejí ve fázích vývoje. Tuto společnost vlastní společnost CeramTec AG, 

Innovative Ceramic Engineering, Plochingen, Spolková Republika Německo59. 

 3. URDIAMANT s.r.o 

  Firma Urdiamant, s.r.o. Šumperk působí na trhu od roku 1993. Zabývá se výrobou 

diamantových nástrojů a to jak z přírodní, tak i syntetické diamantové suroviny. Hlavními 

výrobními komoditami jsou brousící kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru, 

                                                

58 Portál Sumpersky.rej.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. Firmy v Šumperku. Dostupné z 
WWW:<http://www.sumpersky.rej.cz/katalog -firem/firma/epcos-s-r-o.>. 
59 Portál Ceramtec.com [online]. 2010 [cit. 2010-04-13].  Ceramtec. Dostupné z WWW: < 
http://www.ceramtec.com>. 
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diamantové nástroje pro opracování skla, diamantové nástroje, diamantové nástroje pro 

stavebnictví a kamenoprůmysl a diamantové vrtací nástroje. Firma má cca 90 zaměstnanců o 

roční obrat činí 100 mil. Kč. Meziroční přírůstek produkce činí cca 5 – 15 %. Společnost 

exportuji přibližně 40% své produkce, což ji dovoluje stabilní vysoká kvalita výrobků a 

flexibilita výroby60. 

 4. Pars nova a.s. 

  Společnost je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti modernizací, 

oprav a výroby kolejových vozidel v ČR a navazuje na více než padesátiletou historii 

bývalých ŽOH Šumperk – železniční opravny a strojírny Šumperk. Po privatizaci v roce 

1993 se podnik přejmenoval na Pars DMN s.r.o. Šumperk. Od 1.srpna 2000 se firma 

přetransformovala na společnost Pars nova a.s. a v březnu 2008 se začlenila do skupina 

Škoda Transportation patřící pod společnost Škoda Holding. Společnost v současné době 

zaměstnává více než 800 zaměstnanců a je od roku 2002 držitelem certifikátu ISO 9001 a to 

na všechny své činnosti61. 

                                                

60 Portál Urdiamant.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Urdiamant. Dostupné z 
WWW:<http://www.urdiamant.cz>. 
61 Portál Parsnova.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Parsnova. Dostupné z WWW:<http://www.parsnova.cz>. 
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3.2  Finanční plánování 

3.2.1 Výchozí údaje pro analýzu 

  Údaje jsou k dispozici za období od 1.1.2006 do 31.12.2008 a následně zapracovány do 

vývoje mezi lety 2006 - 2008 v rozvahách v příloze č. 2 a ve výkazech zisků ztráty v příloze 

č. 3. 

3.2.2 Struktura rozvahy 

3.2.2.1 Struktura aktiv 

   K 31.12.2008 činí podíl dlouhodobého majetku v zůstatkových účetních cenách na 

celkových aktivech 25,87 % a oproti r. 2006 se zvýšil o 4,57%-ního bodu vlivem investiční 

činnosti. Podíl oběžných aktiv  k 31.12. 2008 dosahuje 74,13 %, což je snížení o 4,57%-ního 

bodu splacením odložené daňové pohledávky, zatímco zásoby i krátkodobé pohledávky 

vykazují růst. 

Vývoj ve struktuře aktiv podává příloha č. 4 

3.2.2.2 Struktura pasiv 

        V průběhu tří let se výrazně snížil podíl vlastního kapitálu na pasivech na 45,70% a 

to v rozhodující míře poklesem hospodářského výsledku před zdaněním o 197 mil Kč. 

Naopak podíl cizích zdrojů na pasivech vykazuje růst o 18,75%-ního bodu vlivem zvýšení 

bankovních úvěrů o 414 mil.Kč. 

Vývoj ve struktuře pasiv podává příloha č. 4.1. 

3.2.3 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje v r. 2008 hodnoty 26,66%.  V praxi to pak 

znamená, že každá 1 000,- Kč vlastního kapitálu vytvoří 452,54 Kč zisku před zdaněním. Ani 

tato dosahovaná rentabilita však nepostačuje k rychlému zlepšení poměru vlastního kapitálu a 

cizích zdrojů, které podnik využívá a které bude muset splatit. Zadluženost, vyjádřená 

celkovými závazky  vlastnímu kapitálu, je 118,74 %. 

Vývoj rentability je přehledně znázorněn v příloze č. 5.1. 
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3.2.4  Zadluženost 

    Celková aktiva společnosti k 31.12.2008 činila 1 567 558 tis. Kč. Zadluženost cizím 

kapitálem na těchto aktivech je 52,34 %. Zadluženost bankovními úvěry ve výši 646 218 tis. 

Kč je přitom rozhodující vahou a z cizích zdrojů dosahuje 70,9 %. Při úrokovém zatížení 27 

mil. Kč úroků ročně je to nezvyklá zátěž, kterou musí podnik rychle odstranit. I když úrokové 

krytí, vyjádřené podílem zisku před zdaněním a úroky (EBIT), k úrokům koeficientem 7,5226 

je vysoké, přesto úroky odčerpávají značný podíl z provozního hospodářského výsledku a to 

7,6 %. Tato zadluženost vznikla z úvěrů z let 1999 - 2001. Vývoj zadluženosti je přehledně 

znázorněn v příloze č. 5.2. 

3.2.5 Likvidita. 

Schopnost podniku dostát svým závazkům je charakterizována likviditou: 

 běžná likvidita je dána jako poměr oběžných aktiv k součtu krátkodobých závazků. V 

r. 2008 v podniku vykazuje hodnotu 3,449 a je na dobré úrovni. Doporučená hodnota 

je >1,5, 

 pohotová likvidita je dána jako poměr oběžných aktiv snížených o zásoby k součtu 

krátkodobých závazků. V roce 2008 vykazuje hodnotu 1,6573. Doporučená hodnota je 

>1, 

 okamžitá likvidita jako poměr krátkodobého finančního majetku k  součtu 

krátkodobých závazků. V roce 2008 vykazuje hodnotu v podniku 0,05 Doporučená 

hodnota je >0,2. Negativné působí vysoký stav krátkodobých pohledávek. 

Vývoj likvidity je přehledně znázorněn v příloze č. 5.3.  

3.2.6 Obrat pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál v podniku činí v roce 2008 v absolutní hodnotě 519 836 tis. Kč a jeho 

obrat, který udává schopnost vytváření přebytků ke krytí financování podniku, dosáhl v roce 

2008 hodnoty 3,0153 %.  

Vývoj pracovního kapitálu je přehledně znázorněn v příloze č. 5.4. 
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3.2.7 Pyramidový rozklad 

Pyramidovým rozkladem ukazatelů finanční analýzy lze dospět k těmto závěrům: 

Tab. 11 Du Pontův pyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy 

Du pontuv  pyramidový rozklad - 2008

ROE
(HV/VK)

0,0266

ROA K/VK
(EBIT/A) x 1/(K/VK)

0,318 0,0845

ROS TATR
(HV/S) x (S/A)
0,1305 0,9273

EAT S S A
(HV) : (tržby) (tržby) : (celk.aktiva)

204 615 1 557 461 1 557 461 1 679 538

S CN OA DM
(tržby) - (celk.nákl.) (oběž.aktiva) + (dlouhodob.maj.)

1 557 461 1 352 846 737 636 940 981

tis. Kč % z tržeb tis. Kč
náklady na zboží 142 289 zásoby 388 815
výkonová spotřeba 731 659 pohledávky 336 919
os. náklady 256 403 finanční majetek 11 902
náklady na SZ 0
odpisy 124 097 OA celkem 737 636
nákl. úroky 27 200
fin. náklady 66 448
daně 142 715
ostatní 76 650

náklady celkem 1 567 461
 

Rentabilitu vlastního kapitálu jako podíl zisku po zdanění ovlivňuje více než 

třináctinásobně podíl vloženého kapitálu na vlastním kapitálu než ROA, tedy rentabilita aktiv 

jako podíl zisku před zdaněním a úroky na aktivech. Tento poměr je dán nevyvážeností 

vlastního a cizího kapitálu, neboť kvóta vlastního kapitálu je 1,5223, což znamená, že podnik 

je zcela závislý na cizím kapitálu. Odstranění této závislosti je prvořadým úkolem finanční 

strategie podniku. 
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Rentabilita je dále ovlivněna tvorbou HV před zdaněním. Podle Du Pontovy pyramidy 

nejvíce ovlivňuje zisk výrobní spotřeba a osobní náklady. Je zcela zřejmé, že finanční 

strategie řízení podniku se musí zaměřit na restrukturalizaci s cílem snížení nákladů. 

3.2.8 Altmanova formulace bankrotu. 

Altmanovou formulace bankrotu se využívá při hodnocení finančního zdraví podniku. 

Tab. 12 Vývoj hodnot dle Altmanovy formule bankrotu v letech 2006 - 2008 

2006 2007 2008
2,4734 2,4005 1,8311Altmanova formule bankrotu  

Propočtem Altmanovy formule bankrotu docházíme k závěru, že se podnik nachází pod 

hodnotou 2,9 ve všech letech a v roce 2008 tato hodnota klesá až na 1,8311. Je to signál, že se 

podnik nachází v určitých finančních potížích a tomuto je třeba věnovat pozornost v dalších 

letech, aby podnik nesměřoval k dalšímu zhoršování finančního hospodaření. 

Propočet Altmanovy formule bankrotu je uveden v příloze č. 6. 

3.2.9 Strategie finančního řízení struktury aktiv 

3.2.9.1 Dlouhodobý majetek 

V posledních třech letech byl kladen velký důraz na investování do dlouhodobého 

majetku, jako strategii pro další rozvoj společnosti. Tím došlo ke zvýšení podílů 

dlouhodobého majetku na aktivech na 56,03% a jeho absolutní hodnota dosáhla 940 980 tis. 

Kč. K pořízení tohoto majetku podnik využíval kromě vlastních zdrojů hlavně cizí zdroje – 

bankovní úvěry. Prvořadým úkolem je převést nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a 

připravit další strategii v investicích tak, aby bylo dosaženo zvýšení rentability podniku. Tyto 

investiční záměry sledují zejména modernizaci výrobních a zpracovatelských postupů na 

zařízení, které bude mít nižší elektrickou náročnost, nižší náročnost na obslužné procesy a 

také inovaci v použitých materiálech. V dlouhodobém finančním majetku, který činí 0,86% 

z aktiv se nepředpokládají výraznější změny. 
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3.2.9.2 Oběžná aktiva 

    Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech vykazuje mezi lety 2006 - 2008 neustálý 

pokles až na hodnotu 43,97 %, a absolutní hodnota oběžných aktiv činí 738 557 tis. Kč. Proti 

roku 2006 klesá podíl oběžných aktiv na aktivech celkem o 4,29%-nich bodů. Vývoj podílů 

ve struktuře oběžných aktiv je přehledně uveden v příloze v tabulce č. 3. Krátkodobé 

pohledávky se ve svém podílu zvyšují o 3,98%-nich bodů a v rozhodující míře je to 

způsobeno pohledávkami z obchodních vztahů, jejichž absolutní hodnota dosahuje v roce 

2008 výše 271 632 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek se podílí na aktivech celkem 0,71 %. 

3.2.10 Finanční strategické řízení 

3.2.10.1 Záměry v růstu výkonových ukazatelů 

Pro zvýšení rentability vlastního kapitálu podnik zaměřuje svou strategii na inovační 

technologie oblasti prášků a metalurgie realizací nejmodernějších technologických metod. 

Oddělení výzkumu a vývoje je zaměřeno na inovaci a vývoj sortimentu nástrojů pro třískové 

obrábění. Vývojové práce probíhají jak v oblasti materiálů řezných nástrojů, tak v oblasti 

tvarů vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a jejich nosičů – soustružnických 

nožů, fréz a těles a fréz vrtáků. 

Nově vyvinutý sortiment nástrojů plně odpovídá požadavkům na moderní nástroje pro 

obrábění a je z hlediska užitných vlastností srovnatelný se světovou konkurencí. 

Tab. 13 Výkonové ukazatele v letech 2009 - 2016 

Skutečnost Plán
2008 2016

Pracovníci osoby 669 609
Tržby celkem tis.Kč 1 567 461 2053969
Hospodářský výsledek po zdanění tis.Kč 204 615 507601
Odpisy účetní tis.Kč 124 097 135214
Bankovní úvěry tis.Kč 646 218 613 718
Produktivita práce (tržby/pracovníci/12) tis.Kč 195,25 281,06
Průměrná měsíční mzda Kč 0,0000 0,0000
Rentabilita tržeb % 13,05% 24,71%

Ukazatel
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Z důvodu nutnosti snížení bankovního zadlužení na minimum se předpokládá realizace: 

 snížení stavu pracovníků o 60 osob, tj. o 8,97 %,  

 růstu tržeb v průměru o 3,5% ročně. Při meziroční inflaci průmyslových výrobců o 

3,5% není tento předpoklad zajistitelný na stávajícím hmotném majetku bez nutnosti 

dodatečných investic. Podle inovačního programu musí podnik provést dodatečné 

investice za 100 mil. Kč a na to potřebuje úvěr od bankovního ústavu, 

 růst průměrné mzdy vychází z předpokladu růstu spotřebitelské inflace, v průměru se 

jedná o 8 %. 

3.2.11 Vývoj ukazatelů aktivity. 

   Ve všech ukazatelích aktivity dochází ke zlepšení proti roku 2008 

Tab. 14 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2008 – 2016 

2008 2016
Vázanost celkových aktiv aktiva/tržby 1,0716 0,7858
Vázanost stálých aktiv stála aktiva/tržby 0,6004 0,4587
Obrat celkových aktiv tržby/aktiva 0,9332 1,2726
Obrat stálých aktiv tržby/stálá aktiva 1,6656 2,1802
Obrat zásob tžrby/zásoby 4,0314 5,7249
Doba obratu zásob zásoby/tržby 0,2481 0,1747  

 Při absolutním snížení celkových aktiv v roce 2016 o 65 645 tis. Kč, tj. o 3,91 % proti 

roku 2008, se snižuje vázanost celkových aktiv o 14,17%-ního bodu a každá 1 000,- Kč  tržeb 

váže 785,80 Kč celkových aktiv, zatímco v roce 2008 to bylo 1 071,60 Kč. U jednotlivých 

složek celkových aktiv se potom zrychluje doba obratu. 

3.2.12 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Zásadním řešení strategického finančního řízení je snížení zadluženosti podniku na míru, 

potřebnou k nastartování dalších rozvojových programů po roce 2016. Toho se dosáhne tím, 

že koeficient zadluženosti se sníží na hodnotu 0,3919, tzn., že na každou 1 000,- Kč vlastního 

kapitálu v roce 2016 připadá 666,- Kč cizích zdrojů oproti 1 187,- Kč v roce 2008. 
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Tab. 15 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2008 – 2016 

2008 2016
Celková zadluženost Cizí kapitál/aktiva 0,5426 0,3996
Kvóta vlastního kapitálu vlastní kapitál/aktiva 0,4916 0,6
Koeficient zadluženosti cizí kapitál/vlastní kapitál 1,1874 0,666
Úrokové krytí EBIT/úroky 11,7695 8,7103
Běžná zadluženost cizí kapitál krátkod../aktiva 0,5104 0,3919
Podíl čistého kapitálu na aktiva čistý kapitál/aktiva 0,3141 0,3334  

3.2.13 Vývoj ukazatelů likvidity 

V roce 2016 se ukazatelé likvidity budou nacházet vysoko nad doporučenými hodnotami 

a podnik nebude mít žádné problémy se svou likviditou. Vyvstane však problém vhodného 

zhodnocení volných finančních zdrojů do doby jejich užití, ať už na investice nebo na 

realizaci získání cizího kapitálu po roce 2016. 

Tab. 16 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008 - 2016 

2008 2016
Běžná likvidita oběžná aktiva/krátkodobé závazky 3,4997 5,0231
Pohotová likvidita (oběžná akltiva-zásoby)/krátkodobé závazky 1,6573 2,3408
Okamžitá likvidita finanční majetek/krátkodobé závazky 0,0564 0,1907

 

3.2.14  Ukazatele rentability 

Strategie finančního řízení se v roce 2016 promítne do ukazatelů rentability následně viz. 

tab. č. 17. 
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Tab. 17 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008 - 2016 

2008 2016
Rentabilita vloženého kapitálu (zisk před zdaněním+nákl.úroky)/K 0,3020 0,6152
Rentabilita celkových aktiv zisk před zdaněním a úroky/Aktiva 0,1380 0,3691
Rentabilita vlastního  kapitálu zisk po zdanění /vlastní kapitál 0,2666 0,5458
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (zisk po zdanění + 

nákl.úroky)/(dlouh.závazky + vlastní 
kapitál) 0,2865 0,6152

Rentabilita tržeb zisk po zdanění /tržby 0,1305 0,2573
 

Všechny sledované ukazatele vykazují mezi lety více než uspokojivý vývoj. 

Shrnutí:  

Podnikatelský záměr podniku pro léta 2008 - 2016 dává reálné předpoklady jejich 

naplnění a za podmínek výše uváděných bude Altmanova formule bankrotu vykazovat 

hodnoty uvedené v tabulce č. 18: 

Tab. 18 Altmanova funkce bankrotu v letech 2008 - 2016 

2008 2016
1,8311 3,1686Altmanova formule bankrotu  

Podnik bude možné hodnotit jako zdravý a finančně silný. 

3.3 Financování podnikatelského záměru 

3.3.1  Nabídka financováni 

Firma Pramet Tools, s.r.o., se při snaze o získání úvěru na nákup nemovitostí, výrobní 

haly a strojového vybavení obrátila na Českou spořitelnu, a.s v Olomouci, třída Svobody 19, 

779 00 Olomouc, pobočka Komerčního centra, starající se o významné klienty. Podnik se 

rozhodl o koupi výrobní haly a strojového vybavení, aby mohl rozšířit výrobní kapacity. 

Česká spořitelna, a.s. vzala v úvahu veškeré možné aspekty společnosti Pramet Tools, s.r.o., 

jejich zadlužení, zdroje krytí, apod. a nabídla ji tzv. investiční úvěr.  

3.3.2  Investiční úvěr 

Investiční úvěr, který nabídla Česká spořitelna, a.s. podniku Pramet Tools, s.r.o. slouží na 

nákup nemovitosti a strojového vybavení. Tento úvěr je výši 100 mil. Kč. Splácení úvěru je 



 
74

provedeno zaplacením pravidelné měsíční splátky + úroky. Jistina se tím pádem postupně 

snižuje. Od podpisu smlouvy se splácí 96 měsíců. Splatnost úvěru je maximálně 8 let od 

podpisu úvěrové smlouvy. Úrokové období je měsíční. Úvěr je čerpán na základě faktur na 

účty dodavatelů. Zajištění úvěru je provedeno formou zástavy nemovitosti. V příloze č. 8 je 

uvedeno, jaká je jistina, jaká je výše splátky, úroková sazba, jaká je splátka úroků a 

samozřejmě i celková měsíční splátka úvěru.   

Pro přehlednost a jasnost nabízeného investičního úvěrů ke koupi strojů a na nákup 

nemovitosti na podnikání, je uvedeno vše v přehledné tabulce, viz. tab. č. 19. 

Tab. 19 Nabídka České spořitelny, a.s. 

druh úvěru Investiční úvěr  
účel úvěru koupě strojů 
výše úvěru  100.000.000,- 

způsob čerpání na základě faktur na účty 
dodavatelů 

splácení úvěru 

pravidelně měsíčně splátka jistiny 
+ úroky (tyto se postupně snižují), 
96 měsíců od podpisu smlouvy o 

úvěru 

splatnost úvěru max. 8 let od podpisu úvěr. 
smlouvy 

úrokové období měsíční 
Poplatek za přijetí, posouzení a 
vyhodnocení žádosti o úvěr 50.000,- Kč 
Závazková provize (popl. za 
rezervaci) 0,5 % p.a. od podpisu úv.smlouvy 
Poplatek za vedení úvěrového účtu 300,- Kč měsíčně 
Zajištění úvěru Zástava nemovitosti 
  Blankosměnka vystavená klientem 

Zdroj: Interní materiály České spořitelny, a.s. 
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4 Závěr 

V dnešních rychle se měnících podmínkách na trhu by měl každý podnik pružně 

reagovat na nově příchozí příležitosti. Podnikatelský záměr patří ke stěžejním podkladům 

podniku, který by měl být vyhotoven před vznikem i v průběhu činnosti. V některých 

případech je využíván v žádostech podniku o bankovní úvěr.  

 Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru firmy Pramet Tools, 

s.r.o., za účelem poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s.  

První část tvoří úvod, představující podnikání samo o sobě, jak se podnikalo dříve a jak 

se podniká v dnešní době. Je zde popisováno, co musí podnikatelé a podniky udělat z důvodu 

přežití dnešní doby, tedy doby tržní ekonomiky. V závěru úvodu je samozřejmě představena 

firma, Pramet Tools, s.r.o., na kterou byla celá práce aplikována. 

Druhá část, nesoucí název teoretická východiska, je zaměřena na vypracování 

teoretického podkladu pro aplikační část podnikatelského záměru. Na základě odborné knižní 

literatury, internetových vyhledávačů a odborných webových stránek, bylo popsáno, co je 

cílem a smyslem podnikání, jak se sestavit podnikatelský záměr, kterých bodů by se podnik či 

podnikatel měl držet a na co se zaměřit. Pomoci Porterova modelu pěti konkurenčních sil bylo 

ověřeno, jakým způsobem vyzrát nad konkurencí. V závěru této kapitoly je podrobně popsán 

finanční plán včetně jednotlivých finančních ukazatelů, obsahujících samozřejmě i podobu 

vzorců. Na závěr této kapitoly byly uvedeny způsoby a jednotlivé možnosti financování 

celého podnikatelského záměru. 

Ve třetí části diplomové práce, tedy v aplikační části je v počátku představena firma, 

její základní údaje, popsána historie firmy a následně dnešní podoba a organizační struktura. 

Postupně se v této části dopodrobna rozebírá, čím se tato firma zabývá, jaké má silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení. Z toho vyplývá, jaké má firma strategické cíle a čeho by 

chtěla dosáhnout. Následně se analyzuje okolí podniku a detailně se rozebírají jednotlivé 

faktory, které mají vliv na celkový chod podniku. Součástí této kapitoly je i popis konkurence 

z nejbližšího okolí. V závěru aplikační části jsou shrnuty všechny informace, které byly 

řešeny v diplomové práci.  

Další obsáhlá kapitola nese název finanční plánování. Začíná současným stavem a 

následuje rozbor aktiv a pasiv společnosti, její rentabilita a zadluženost, poté likvidita a obrat 



 
76

pracovního kapitálu. Bylo zde také využito Du Pontova pyramidového rozkladu a Altmanovy 

formule bankrotu. Podnikatelský záměr podniku pro léta 2008 - 2016 dává reálné předpoklady 

jejich naplnění a za podmínek výše uvedených bude podnik možné hodnotit jako zdravý a 

finančně silný. Veškeré výpočty jsou uvedeny v podrobných a přehledných tabulkách. Na 

závěr této kapitoly je uvedena indikativní nabídka financování investičního úvěru, kterou 

firmě Česká spořitelna, a.s. vyhotovila.  

Ke zpracování této diplomové práce bylo plně využito materiálů z různých zdrojů, 

které byly dále aplikovány pro analýzu a zpracování dat. 

Jednotlivé kroky, provedené v této práci je nutno považovat pouze za pomůcku. 

Zejména aplikační část může být sestavena individuálně, jak uzná každý podnik či podnikatel 

za vhodné. Při tvorbě finančního záměru je vhodné dodržet základní strukturu 

podnikatelského záměru, kterou mohou banky, popř. jiní investoři v rámci předloženého 

záměru vyžadovat. 

Je pravdou, že mnoho podnikatelů nutnost zpracování podnikatelského záměru velmi 

podceňují. Díky tomu často banky či jiní investoři takový podnikatelský plán shazují ze stolu, 

neboť se jim může zdát nevhodný, nedůvěřují mu, a tedy nejsou ochotní do něj své peníze 

investovat. 

Závěrem lze konstatovat, že samotné finanční plánování patří k nejsložitějším etapám 

cesty k přesvědčivé koncepci podniku. Je to nástroj, s jehož pomocí je zabezpečeno finanční 

zdraví podniku a ten tak vypadá v očích jako dobře fungující. Nezbytným předpokladem je 

neopomenout chyby, jejichž možnost při zpracování je prakticky neomezená. Prokázalo se, že 

je lepší požádat o pomoc skutečné odborníky, kteří se danou problematikou zabývají.   
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