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1. Úvod 
 

     Naplňování podnikatelské strategie firmy je jedním z nejvýznamnějších předpokladů 

zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách současného 

stavu ekonomiky. Promyšlená rozvojová strategie podniku se ale neobejde bez dobře 

připraveného podnikatelského projektu, pomocí kterého realizuje firma cíle své strategie.  

 

     V podnikové praxi se objevuje celá řada podnikatelských projektů či plánů, které 

představují nejen důležitý nástroj pro řízení toho či onoho disponibilního zdroje 

(marketingový projekt, HMR projekt, investiční a finanční projekt aj.), ale jsou také velmi 

důležitým zdrojem informací, který by měl přesvědčit akcionáře a další potenciální 

investory (banky), o výhodnosti či rizicích takového projektu. Pokud podnik nedisponuje 

dostatečnými finančními zdroji, pak takový projekt může sehrát klíčovou roli při 

rozhodování se, jaký kapitál může být poskytnut na jeho financování z cizích zdrojů. 

 

     Předmětem diplomové práce je podnikatelský projekt zaměřený na investiční možnosti 

firmy BONO auto, s.r.o. Při jeho zpracování bude využita celá řada analytických metod a 

nástrojů (SWOT analýzy, marketingová analýzy, analýza rizik aj.), vhodná pro tzv. před 

investiční fázi procesy přípravy a realizace investičního projektu. Samotná investiční fáze 

projektu pak zahrnuje plán vlastní realizace projektu, tzn. klíčové aktivity realizace, jako 

jsou výstavba, dodávka a montáž zařízení aj., zkrátka všechny potřebné vstupy do zahájení 

provozu autosalonu a servisu BONO auto v regionu města Frýdek - Místek.  

 

     Součástí projektu bude také analýza potenciálních rizik. Těch je samozřejmě celá řada. 

Některé jsou lehce předvídatelné a lze se jim vyhnout. Další jsou vážným problémem, 

který nás následně stojí čas, energii a peníze. Poslední a nejhorší jsou takové, které vedou i 

k zániku firmy. Těmto rizikům je nutno čelit všemi dostupnými metodami a být na tyto 

připraveni.  

 

     Cílem diplomové práce je zpracovat podklady pro investiční projekt, který bude 

zahrnovat poznatky potřebné pro rozhodování se, jaké investiční zdroje bude výhodné 

zajistit pro další rozvoj firmy BONO auto Frýdek - Místek. Tyto podklady budou vycházet 

z plánování budoucích provozních výkonů a nákladů projektu, dále budu analyzovat čistý 

pracovní kapitál, peněžní tok majetku a připravím komplexní finanční plán projektu 
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s výhledem na 10 let dopředu. Hlavním výstupem diplomové práce pak bude zhodnocení 

přínosů realizované investice pro firmu BONO auto, tzn. hodnocení rentability a rizika 

projektu.  
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2. Investiční příležitosti trhu v závislosti na možnostech podnikatelského 
subjektu  

 
     V následujících kapitolách jsem sumarizoval nejen nastudované teoretické východiska 

investičního rozhodování podnikatelského subjektu, které jsem nastudoval zejména 

z publikací od autorů jako jsou J. Fotr (1995),  M. Synek (1996), Z. Pitra (2001), G. Tomek 

(2001) aj., ale také jsem sumarizoval výsledky několika analýz, které jsem prováděl za 

účelem tvorby nového investičního projektu firmy BONO auto a to otevření nové pobočky 

– autosalonu a servisu – ve městě Frýdek - Místek. Proto je dílčím cílem této části 

diplomové práce zpracovat data a poznatky do stručné podoby jakési předběžné technicko-

ekonomické studie, která bude zahrnovat zhodnocení podnikatelské výkonnosti firmy 

BONO auto, případné rizika, a zároveň bude výchozím dokumentem pro investiční 

rozhodování.  Toto zhodnocení považuji za velmi důležité, protože může odhalit určité 

slabiny projektu (např. nízkou ekonomickou efektivnost). I taková zjištění chápu jako 

velmi cenný výsledek, neboť mohou zabránit potenciálním ztrátám firmy BONO auto. 

Zároveň bude zpráva z hodnocení výkonnosti firmy sloužit jako podklad pro získání 

finančních prostředků z cizích zdrojů.  

 
 
2.1 Hodnocení podnikatelské výkonnosti firmy 
 
     Jedním z rozhodujících faktorů  úspěchu firem je jejich schopnost rychle reagovat na 

změny v podnikatelském prostředí a stejně tak schopnost rychle uvést do života scénáře, 

které zajistí jejich další stabilitu.  Předpokladem naplnění takového scénáře je  získání 

schopností vyhodnotit stávající úroveň podnikatelské výkonnosti firmy. 

 

     Hodnocení podnikatelské výkonnosti lze provádět prostřednictvím hodnoty firmy, dále  

posouzením její úrovně dosažených hospodářských výsledků (výší zisku) a hlavně   úrovní 

její konkurenceschopnosti uspět v soutěži s ostatními podnikatelskými subjekty působící 

na stejném trhu a ve stejném segmentu podnikání.  Zvyšování konkurenceschopnosti se 

však neobejde bez investic a jejich zhodnocení do podnikání firmy. K tomu je potřeba, aby 

se tyto investice zaměřily na rozvoj pouze těch disponibilních zdrojů, které jsou nezbytné 

pro realizaci podnikatelských aktivit a zároveň mají nejvyšší přidanou hodnotu, jak 

ekonomickou tak i zákaznickou. Další podmínkou je, aby tyto zdroje byly efektivněji 

využívány, než jak umí konkurence.  
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     V dalších subkapitolách se detailněji zaměříme na jednotlivé faktory podnikatelské 

konkurenceschopnosti a to z pohledu výsledků dílčích analýz, které byly provedeny. Ty 

nám pak umožní jasněji formulovat a nastínit strategii projektu  nově vznikající 

provozovny.  

 

2.2 Podmínky na trhu a obchodně-marketingová strategie  
 
     Podnikatelským subjektem, pro který budeme zpracovávat investiční projekt, je 

plánovaná další nová provozovna firmy BONO auto ve Frýdku - Místku. Tato firma je 

koncesionářem společnost RENAULT a svou podnikatelskou činnost zaměřuje na  prodej 

a servis vozů značky Renault a Dacia. Svým působením je jedním z největších prodejců na 

Severní Moravě. Nabízí autorizovaný servis s mechanickou, karosářskou a lakovací dílnou, 

dále poskytuje širokou škálu originálních náhradních dílů a příslušenství.  

    Motivací tohoto podnikatelského směru je konjunktura v prodeji nových vozidel s cílem 

obměnit zastaralý strojový park s růstem životní úrovně obyvatel  [14]. 

 
1.  Stanovení cílového trhu projektu 

     Podle J. Fotra [4] je důležitou součástí přípravy investičního projektu vymezení trhu, na 

kterém bude podnikatelský subjekt podnikat. Tento krok si vyžaduje přesně definovat 

skupiny produktů a služeb, jejich stručnou charakteristiku (sortiment, kvalita, design, po 

prodejní služby, záruční podmínky aj.), cenové úrovně (včetně rabatů), podpory prodeje 

(reklama, public relation aj.), znalost potřeb zákazníků i konkurence atd. Abychom mohli 

investiční projekt připravit, bylo nutné provést vlastní analýzu připravenosti firmy BONO 

auto k podnikání a provézt také průzkum trhu. Na následujících stránkách uvádíme dílčí 

výsledky naší analýzy a rozsahu budoucího podnikání.  

 

2.  Produkty a služby firmy BONO auto 

Nové vozy 

      V tomto segmentu budeme nabízet osobní, užitkové a sportovní vozy a to v různých 

modelových řadách. Vzhledem k potřebám zákazníků v regionu  se zaměříme na prodej  

níže uvedených modelů:   

 
a)  osobní vozy v modelech: Twingo, Clio, Thalia, Grand Modus, Kangoo, Mégane,    

     Scénic, Laguna, Koleos, Espace, Dacia, 
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b)  užitkové vozy: modely Clio Storia Van, Kanylo Expres, Trafic a Master, Dacia,  

c)  sportovní vozy: modely Twingo sport a Clio sport. 

Ojeté vozy 

     V tomto tržním segmentu se nebudeme zaměřovat pouze na vozy značky Renault a 

Dacia. Ojetý vůz bude nejdříve zkontrolován po technické a provozní stránce, případně 

bude na něm proveden servis tak, aby při jeho následném prodeji, pokud možno, nedošlo 

k problémům s jeho provozem a firma tak neztratila hned v počátku svého podnikání dobré 

jméno spolehlivého prodejce.   

 
Multimediální zařízení 

     Vozidla Renault jsou neustále obohacována o rozmanitější a výkonnější multimediální 

zařízení. Navigační systémy GPS, telefonie Bluetooth®, audiosystémy a číslicové 

zpracování zvuku či řešení konektivity jsou mimo jiné také určující prvky životního 

komfortu na palubě vozidla Renault. Vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení specifická a 

vyvíjejí se rychle, bude muset i naše nová provozovna ve Frýdku - Místku zajisti služby a 

poskytovat zákazníkům informace o tom,  jak tato zařízení co nejlépe využívat, aby z nich 

mohli vytěžit maximum. Dále počítáme s nabídkou aktualizací a rozšíření některých z 

nich, jako například navigačních systémů GPS. 

 
Přestavby 

     Užitkové vozy Renault se díky své spolehlivosti a modularitě hodí pro úpravy a 

přestavby dle individuálního přání zákazníka. Ve spolupráci se specializovanými partnery 

připravíme typizovanou nabídku nejčastěji žádaných přestaveb. Bohaté zkušenosti však 

máme i s vysoce specializovanými přestavbami jako např. sanitní vozy a to z provozovny 

v Novém Jičíně. 

 

Servis  

     Hned po investici do autosalonu, bude servisní pracoviště dalším finančně velmi 

nákladným projektem. Jistou výhodou bude, že firma BONO auto má již několikaleté 

zkušenost s poskytováním servisu na vozy zn. Renault z provozovny v Novém Jičíně. 

Stejně tak celá řada investičně náročných technologií, zařízení, diagnostických přístrojů a 

vybavení bude v počátečních fázích podnikání ve Frýdku - Místku pokryta servisem 

v Novém Jičíně. Všechny servisní práce a doplňkové služby zákazníkům však nebude 
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možné realizovat „na dálku“, část investic bude muset být realizována na nové 

provozovně.   

 

     Výše investice do servisu a jeho vybavení se bude odvíjet od následujících služeb, které 

musíme realizovat, pokud chceme na trhu vůči konkurentům v regionu uspět. Bude se 

jednat o tyto služby:  

 

1. Kompletní servisní a opravárenské služby všem organizacím a majitelům vozidel bez 

ohledu na značku a stáří tzn.: 

• veškeré mechanické záruční a pozáruční opravy osobních a užitkových vozů zn. 

Renault a Dacia a to za paušální ceny na standardní práce (servisní prohlídka, 

výměna olejů, výměna brzdových destiček, výměna výfuků atp.), 

• brzdové centrum s válcovou zkušebnou zajišťuje dokonalé opravy a seřízení brzd, 

• laserové měření a seřízení kompletní geometrie i na užitkových vozech, 

• digitální kontrola a plnění klimatizací, 

• měření emisí všech motorů, včetně dieselových motorů a vydání emisních 

osvědčení. 

 

2. V nabídce budou i doplňkové služby jako např.:  

• prodej originálních náhradních dílů a doplňků, 

• pneuservisní služby,  

• vlastní servisní asistenční a odtahová služba, 

• montáže bezpečnostních prvků: Defend Lock a Medvěd Lock, 

• testy tlumičů pro všechny značky automobilů, 

• montáž tažných zařízení, příprava vozidel na STK včetně provedení technické 

kontroly, příprava vozidel na letní a zimní provoz , ochrana spodku vozidla, montáž 

zabezpečovacích zařízení, 

• provedeme montáže alarmů, autorádií, handsfree aj., 

• komplexní systém logistiky zajišťovaný výrobcem, dodávka originálních 

náhradních dílů a doplňků do 24h, 

• kontrola a příprava vozů na STK a vyřízení všech formalit, 

• po dobu opravy poskytneme zákazníkům náhradní vozidlo, příp. městský odvoz 

(dobrá zkušenost z provozovny Nový Jičín), 
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• společnost BONO auto, s.r.o., má smlouvy se všemi renomovanými pojišťovnami 

(Česká pojišťovna, Allianz, Generali ...), proto zajistíme odvoz nepojízdných vozů, 

jejich prohlídky, odhady a kalkulace cen oprav, součinnost s pojišťovnami a 

realizaci veškerých oprav vozů při pojistných událostech dle norem,   

• každé vozidlo po opravě zdarma vyčistíme a vysajeme podle postupů a technologií 

daných výrobcem, 

• každé vozidlo po opravě projde dvoustupňovou kontrolou, 

• dáme záruku na veškeré dodané díly a provedenou práci dle pravidel platných 

v EU. 

 
     Další náročné karosářské práce a lakování vozu po opravě budeme zajišťovat 

dodavatelsky z provozovny v Novém Jičíně. Ceny za servisní práce budou stejné jako na 

provozovně v Novém Jičíně, tzn. budou konkurenceschopné. Hodina servisní práce bude 

stát od 320,-Kč/hod. Pro bližší upřesnění ceny vždy doporučíme zákazníkovi navštívit 

osobně náš servis nebo se informovat telefonicky.  

 
Náhradní díly 

     Prodej náhradních dílů bude zajišťovat profesionální tým kvalifikovaných odborníků 

zaškolených společností RENAULT ČR. Sklad náhradních dílů bude nabízet tyto 

produkty: 

• mechanické (filtry olejové, vzduchové, palivové, svíčky, ložiska …), 

• karosářské (zámky,  okna, okrasné lišty atd.),  

• elektrické ( veškerá elektrická zařízení), 

• čalounění ( vnitřní obložení stropu a dveří, koberce atd…). 

 

     Veškeré zboží nebo materiál, který se nebude nacházet skladem bude možné zajistit 

formou urgentní objednávky a bude dodán k zákazníkovi do 24 hod ode dne jeho 

objednání. Společnost RENAULT ve spolupráci se společností BONO auto s.r.o. nabídne 

během roku (po realizaci výstavby provozovny) různé sezónní slevové akce na 

příslušenství. V nové provozovně budou tyto akce rovněž zavedeny. Zaměříme se na tyto 

autodoplňky, které jsou motoristicky zajímavé a zvyšují cestovní komfort a bezpečnost 

cestujících:  

• autorádia, 

• zahrádky, 
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• střešní boxy, 

• mlhová světla, 

• kryty kol, 

• dětské sedačky, 

• textilní gumové koberce, 

• pneu, disky, 

• tažné zařízení, 

• zástěrky, 

• autopotahy atd. 
 

     Další otázka podnikatelské úspěšnosti nového autosalonu ve Frýdku - Místku souvisí 

s distribucí výše uvedených výrobků. Ta bude  zajišťována ve stejném duchu, jak je tomu u 

provozovny BONO auto v Novém Jičíně. Bude se jednat o různé kombinace distribučních 

kanálů (velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce), které má firma RENAULT ČR 

nastavena a kterým se budeme muset v jisté míře přizpůsobit.   

 

3.  Průzkum trhu 

     Nedílnou součástí každého podnikatelského projektu je průzkum trhu, na kterém bude 

podnikatelský subjekt operovat a realizovat své podnikatelské aktivity. To si bude 

vyžadovat získávání, analýzu a hodnocení informací o tomto trhu, zahrnující především 

takové faktory jako jsou potřeby a chování zákazníků, konkurence a její produkty a  

marketingové  nástroje podpory prodeje ve Frýdku - Místku a jeho okolí.  

 

     K získání validních dat o situaci na trhu budeme na jedné straně využívat stávající 

dostupné statistické data o prodeji vozidel zn. Renault a Dacia, které nám poskytne firma 

RENAULT ČR pro okres Frýdek - Místek, dále data o konkurenci a značkách, které se 

v daném okrese prodávají, včetně trendů dalšího vývoje tohoto trhu v segmentu prodej a 

servis osobních a užitkových vozů.  Další údaje vztahující se k demografické 

charakteristice trhu a chování zákazníků značky Renault budeme čerpat z vlastních zdrojů 

a to provozoven Zelinkovice a Nový Jičín. Provedeme porovnávací analýzu, která nám 

umožní předikovat budoucí vývoj trhu v poptávce. Další údaje o chování zákazníků 

získáme z analýzy spokojenosti zákazníků s prodejem a servisem vozidel zn. Renault nejen 
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z celorepublikových statistik firmy RENAULT, ale také z vlastního průzkumu 

z provozovny Nový Jičín.   

 

4.  Konkurence 

     Konkurenty v regionu jsou prodejci následujících značek vozů, které zachytává 

následující Tabulka č. 2.1. 

 

Tabulka 2.1 Prodeje vozů u konkurence ve vybraných regionech a v ČR za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: interní materiály RENAULT ČR.( kvadrimestrální hodnocení poklesů a nárůstů 

penetrací v regionech) 

 

     Z údajů zanesených v tabulce vyplývá, že je konkurence nevyrovnaná. Tradičně 

v prodejích vedou vozy značky Škoda. Nejhůře jsou na tom vozy značky Opel a zatím 

nováček Dacia na obou regionálních trzích. U této značky ale předpokládáme růst, neboť 

nabízí vůbec nejlevnější vozu na trhu, a tato značka byla kdysi velmi populární na českém 

trhu. Jisté rozdíly může vidět také ve srovnání obou regionů.  Nicméně 4. místo 

v celkovém hodnocení největších prodejců na trhu ČR signalizuje dobré postavení této 

značky ve vnímání našich zákazníků.   

     Bílé pole s údaji v tabulce znamenají počet imatrikulací vozidel v regionu  

(registrovaných vozidel na dopravním inspektorátu).  Červeně vyznačená pole v tabulce u 

příslušných značek ukazují na pokles penetrace (vývoj na trhu) proti loňskému roku. 

Naopak zeleně vyznačené údaje nám ukazují na růstovou penetraci v regionu.  Hodnota 

uváděná jako „autres“ znamená  odkaz na interní hodnotu firmy RENAULT. V 

následujícím grafu č. 2.1 může vidět srovnání konkurenčních značek podle % prodejů.  
 

 

 

 

RÉGION

R
E

N
A

U
L

T

D
A

C
IA

V
W

C
IT

R
O

Ë
N

F
O

R
D

H
Y

U
N

D
A

I

O
P

E
L

P
E

U
G

E
O

T

Š
K

O
D

A

T
O

Y
O

T
A

K
IA

A
U

T
R

E
S

FRÝDEK-MÍSTEK 7,2% 1,3% 8,0% 4,9% 7,1% 7,8% 1,3% 7,2% 24,0% 3,6% 4,0% 23,4%

NOVÝ JIČÍN 6,9% 1,6% 4,7% 8,2% 8,8% 5,9% 0,9% 6,5% 18,8% 8,8% 8,3% 20,5%

Průměr ČR 6,7% 1,5% 7,9% 4,7% 10,2% 4,8% 2,3% 4,6% 27,9% 2,8% 4,2% 22,5%



 

10 

Graf č. 2. 1 Srovnání prodejců vozidel ve vybraných regionech a v ČR za rok 2009 

Pramen: svaz dovozců automobilů ČR. 

 

     Z výše uvedeného grafu vyplývá, že tradičně největším konkurentem bývá značka 

ŠKODA auto, ke které má celá řada zákazníků vytvořen dlouholetý vztah díky tradičnímu 

přístupu – relativně levné, dostupné, servis téměř v každém městě, levné náhradní díly aj. – 

konzervativně známé argumenty majitelů vozů této značky. Některé mýty však už dávno 

neplatí a v tom vidíme konkurenční výhodu. Např. srovnatelný vůz Renault Thalia chceme 

nabízet za ceny nižší, než je nejlevnější srovnatelná Škoda Fabia, ceny náhradních dílů 

jsou srovnatelné a stejně tak i ceny za servisní práce. Ostatní konkurenční vozy jsou na tom 

podobně jako Renault a zatím neznamenají vážnější hrozbu pro zavedení nové značky do 

regionu města Frýdek - Místek.  

 

     Jistou konkurenční hrozbu však skýtá nově otevřený závod Hyundai v nedalekých 

Nošovicích.  Dá se říci, že firma bude mít zájem vstoupit na trhy s novými modely za 

konkurenční ceny.  O korejských značkách se všeobecně ví, že nabízejí mnohem bohatší 

výbavu za stejnou nebo srovnatelnou cenu jako ve stejných třídách vozidel konkurenti 

z evropských firem. Přesto výraznější růst prodeje neočekáváme, protože celosvětová 

recese (pokles) v prodeji automobilů  se týká všech značek bez rozdílu a je to způsobeno 

zejména změnami v rozhodování výdajů domácností a firem, které i v této oblasti redukují 

výdaje, stejně tak drobní a střední podnikatelé.   Zatím si tato značka vede v regionu velmi 

dobře a procento jejího prodeje je podobné jako u značky Renault.  

 

     I přes tyto skutečnosti, bude cílem nové provozovny ve Frýdku - Místku získat si nové 

zákazníky zejména z řad majitelů starých vozů zejména značky Škoda, kterých je na našich 

cestách nejvíce. Dále se zaměříme na věkově starší zákazníky, kteří si nemohou dovolit 

koupit dražší auta jako např. důchodci a stejně tak ekonomicky slabší rodiny s malými 

dětmi. U obou skupin předpokládáme, že uvítají nejen vozy na trhu cenově dostupné, ale 
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zároveň velmi úsporné, s dobrým výkonem, s velkým zavazadlovým prostorem a 

konkurenceschopnou základní výbavou. Ale také pro finančně zámožnější občany a 

podnikatele připravíme nabídku vozů typu Mégan, Laguna či Koleos, které při 

srovnatelném výkonu, jízdním komfortu a výbavě budeme nabízet řádově o 10 – 20% 

levněji. Takovou cenovou politiku nám nejen umožňuje značka Renault, ale i nižší náklady 

na provoz a servisování těchto vozidel ve srovnání s konkurencí. A to je pro podnikatele 

velmi zajímavá nabídka v současném krizovém období.  

 

5. Zákazníci 

     Pozornost byla věnována také zákazníkům a zejména jejich motivům: Proč kupují vozy 

značky Renault? Jaké modely a kteří zákazníci kupují nejvíce? apod. Údaje byly sesbírány 

z průzkumu, který pro Frýdek - Místek připravili obchodníci z provozovny Nový Jičín.  

 

    Tabulka 2.2  Ukazatele zákaznické spokojenost s prodejem vozidel1 

 

 

 

 

 

  

  

Pramen: interní materiál RENAULT ČR (výsledky zákaznického servisu u prodeje nových 

vozidel a poprodejních služeb). 

     

     Z výše uvedené tabulky a následně grafu 2.2 vyplývá, že si firma BONO auto se sídlem 

v Novém Jičíně udržuje v povědomí zákazníků vysokou kvalitu poskytovaných služeb 

spojených s prodejem vozidel. Ve většině ukazatelů zákaznické spokojenosti byly 

stanovené cílové hodnoty dosaženy.  Pouze v roce 2008 byla zaznamenána jistá zákaznická 

nespokojenost s doporučením prodejců. Pomocí tréninku a koučování však došlo v dalších 

letech k výraznému zlepšení zákaznické spokojenosti v tomto sledovaném ukazateli. 

Celková zjištění  jsou dobrou zprávou pro další nové zákazníky z regionu Frýdek - Místek.  

 

                                                
1 QVN – zkratka pro Kvalita vozidel nových 

QVN XII.08 IV.09 VIII.09 XII.09 Vývoj 
09/08

Q0 12M - spokojenost     (cíl 93%) 96,40% 98,00% 98,40% 97,50% 1,10%
Q0  4M - spokojenost       (cíl 93%) 100,00% 100,00% 96,70% 96,60% -3,40%
Q17a  4M - vrácení               (cíl 6%) 0,00% 5,00% 0,00% 3,40% 3,40%
Q6  4M - zkušební jízda   (cíl 90%) 92,30% 100,00% 90,00% 100,00% 7,70%
Q16  4M - zpětné volání   (cíl 80%) 92,30% 95,00% 90,00% 89,70% -2,60%
Q18  4M - doporučení prodejce   (cíl 85%) 76,90% 90,00% 90,00% 93,10% 16,20%
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Graf č.  2.2. Ukazatele zákaznické spokojenosti s prodejem vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: interní materiál RENAULT ČR (anketa spokojenosti zákazníků). 

 

          Z výše uvedeného grafu vyplývá, že se firma BONO auto v hodnocení svých služeb 

zákazníky pohybuje ve velmi stabilním procesu poskytování služeb, který má trendově 

zlepšující se vývoj.  

 

6.  Vývoj poptávky  

     Jak uvádí G. Tomek  a V. Vávrová [11], poptávka je ekonomickou kategorií, která 

představuje vztah mezi možnými variantami cen a množstvím výrobků, které bude za 

určité období za tyto ceny nakoupeno spotřebiteli. Vzestup poptávaného množství při 

poklesu cen lze zdůvodnit nejen vzestup zájmu  o dané výrobky, ale umožňuje zapojovat 

další kupující, kteří dosud měli menší platební možnosti. Tento obecně platný zákon 

poptávky byl signálem pro všechny automobilky, které si uvědomily, že je to jedna z cest 

jak zmírnit dopady celosvětové hospodářské recese v tomto tržním segmentu – prodej 

nových vozů. Tuto zákaznickou strategii přijala i firma RENAULT. Za sledované období 

roku 2008/2009 byl zaznamenán růst objednávek u firmy BONO auto. S poklesem cen 

nových vozů samozřejmě klesají obchodní marže a ziskovost firem, což bude muset být 

kompenzováno opatřeními vedoucí k snížení nákladů na výrobu a následně prodej a 

servisování těchto vozů. Tuto strategii jsme také přijali v BONO auto. Bude těžké tyto 

náklady redukovat, nicméně je to zase ke prospěchu zákazníků a zajištění si i jejich 

budoucí loajality ke značce Renault a také Dacia.  

 

     Z pohledu investičních možností nás pak bud zajímat potenciální růst trhu v regionu, 

respektive cenová elasticita poptávky. Bude nutné zjistit, zda pokles cen např. vozů Thalia 
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prodávaných v Novém Jičíně a Zelinkovicích u Frýdku - Místku, změní poptávku 

(množství) po těchto vozech. Je to proto, aby se zjišťovala analogická citlivost cenové 

elasticity, kterou můžeme vypočítat podle vzorce 2.1:  

         (2.1) 

 

 

 

 

 

kde P1  a  Q1  představují původní cenu a množství, a 

kde P2  a  Q2  jejich nové hodnoty. 

 

Rozlišujeme 3 případy citlivosti:  

• 1% nárůst ceny vyvolá vyšší než 1% pokles poptávaného množství a naopak 1% 

snížení ceny vyvolá větší než 1% zvýšení poptávaného množství (cenově elastická 

poptávka 1 < ED < -1), 

• 1% růst/snížení ceny má za následek 1% pokles/zvýšení poptávaného množství 

(jednotková elasticita poptávky ED = 1 nebo – 1), 

• 1% růst ceny vyvolá nižší než 1% pokles poptávaného množství a naopak 1% snížení 

ceny vyvolá menší než 1% zvýšení poptávaného množství (cenově neelastická 

poptávka - 1 < ED < 1). 

 

     Vzhledem k působení  konkurence v tomto tržním segmentu je tvorba ceny a rozhodnutí 

o množství, které se bude prodávat (nakupovat), daná současným působením nabídky a 

poptávky.  Firma RENAULT předpokládá pokles cen svých vozů tak, aby vyvolala cenově 

elastickou poptávku.   

 

2.3 Umístění podnikatelského subjektu 
 
     Rozhodování o tom, kde umístit nový podnikatelský subjekt – další provozovnu BONO 

auto, nebylo jednoduchou záležitostí. Celá řada faktorů sehrává do budoucna klíčovou roli 

v podnikatelské úspěšnosti dané lokality. Naše uvažování (jednatelů) o umístění 

provozovny se drželo několik pravidel: 

 

                 Q2  -  Q1  
  

              (Q1 + Q2)/2 
ED  = -            
               P 2   - P1 
           (P1  + P 2 ) /2     
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• dostupnost co největšímu počtu potenciálních zákazníků, 

• rádius, ve kterém operuje konkurence stejné značky Renault (najít i geografickou 

mezeru na trhu), 

• zajištění distribučních kanálů,  

• definovat segment dalších služeb spojených s servisem a údržbou vozidel u 

konkurence aj. 

 

     Prvním zkušebním návrhem, který by respektoval výše uvedená pravidla,  bylo umístit 

budoucí provozovnu do města Frýdek - Místek, tj. mezi Havířov  a Nový Jičín, kde operují  

vnitřní konkurenti zn. Renault (viz. Obrázek č. 2.1) 

 

Obr. 2.1 Geografické umístění provozovny  

 

 

 
 

 

 

 

     Provozovna BONO auto bude mít sídlo v blízkosti centra města Frýdek – Místek.  Při 

pohledu na mapu,  je toto umístění strategicky velmi výhodné. Město Frýdek - Místek se 

nachází mezi dalšími velkými prodejci vozů zn. Renault a se svými 60 000 obyvateli patří 

mezi velké města v ČR. Konkrétní adresa provozovny by se měla nacházet vedle 

frekventované  a pro řidiče dostupné silnici.  

 

BONO auto 
Nový Jičín 

Auto Doležal 
Ostrava - Jih 

AUTOSET 
Centrum ČR 
plus Třinec 

Pobočka AUTOSET 
Centrum ČR plus 

Havířov 

plánovaná 
provozovna BONO 
auto Frýdek Místek 
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Obr. 2.2 Lokalita provozovny ve Frýdku - Místku 

                 
 

 

2.4 Technologie, výrobní zařízení a další materiálové vstupy a energie 
 
     V rámci podnikatelského záměru, který má vliv na další financování provozu 

autosalonu a servisu BONO auto, bylo nutné vzhledem k dalším investicím do servisu 

stanovit, které aktivity budou zákazníkům poskytovány, aby mohlo být zároveň jasně 

stanoveno, jaké prostory a technické a strojních vybavení bude nutné z těchto investic 

pořídit. Seznam úkonů pro zákazníky jsme analyzovali již v předchozích kapitolách. Nyní 

se zaměříme více na servis.  

 

     Specifikace velikosti a vybavení autosalonu a servisního pracoviště v nové provozovně 

ve Frýdku - Místku bude také záviset na rozsahu nabídky vozidel a prodeji ND a 

autodoplňků (např. kapacitní možnosti skladování) a na rozsahu servisních prací, které 

budou zákazníci požadovat (možnost využití lakovny aj. v Novém Jičíně). Optimální 

soubor servisního zařízení v nové provozovně bude zohledňovat tato hlediska: 

• výše investičních nákladů, 

• omezení infrastruktury a dostupnosti dalších zdrojů, 

• nároků na opravy a údržbu vozů, 

• odhadu nákladů na výstavbu budovy a další stavebně inženýrské práce,  

• znalosti možností využití kapacity provozu Nový Jičín aj. 

 

     Servisní služby poskytované firmou BONO auto stanoveny s dopadem na pořízení 

znázorňuje tabulka č. 2.3. 

plánovaná lokalita 
provozovny BONO 
auto Frýdek Místek 
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Tabulka  2.3  Požadavky na vybavení servisu  

Servisní kontroly Vybavení, pomůcky, technika 
Kontroly viditelnosti  

Zkontrolujeme veškeré vnitřní a vnější osvětlení 

vozu, stav čelního okna a skel zpětných zrcátek, 

stav a opotřebení předních a zadního stěrače 

stav kapaliny pro ostřikovače. 

Bez větších investic do techniky. Jednalo by se 

o nákup nářadí na montáž a demontáž 

příslušných dílů. Důraz bude kladen na 

pečlivost výkonu vizuální kontroly a to ze 

strany mechaniků. 

Pokračování Tabulky 2.3 
Servisní kontroly Vybavení, pomůcky, technika 

Kontroly (opravy) karoserie 

přesvědčíme se o nepřítomnosti koroze,  

vyčistíme mechanismus střešního okna nebo 

otevíratelné panoramatické střechy,  

kontrola zámku přední kapoty a jeho případné 

nastavení. 

Realitně malé výdaje na čistící pomůcky pro 

mechanické části (zámky, uzávěry aj.) 2 a 

servisní stroje a nářadí3 

Kontroly (opravy) mechanických součástí 

Kontrola všech podvozkových částí vozu.  

Kontrola stavu a nahuštěni všech pneumatik.  

Kontrola stavu ventilku pneumatik.  

Kontrola opotřebení tlumičů.  

Kontrola stavu a opotřebení předních a zadních 

brzd. 

 

Zvedáky: přenosné, pojízdné, speciální,  

nízkozdvižné, sloupové, pístové, podpěrné 

můstky.  

Pneuservis: zouvačky kol - osobní, zouvačky 

kol - nákladní, vyvažovačky kol - osobní, 

vyvažovačky kol - nákladní, pneuservisní 

komplety, speciální přístroje, pneuhustiče aj. 

Podvozky: geometrie kol, zkušebny brzd, 

tlumiče pérování, zkušební linky, ostatní 

Kompresory a rozvody vzduchu  

Kontroly provozních kapalin 

Kontrola hydrauliky posilovače řízení.  

Kontrola chladícího okruhu a chladící kapaliny.  

Kontrola hydrauliky brzd a spojky.  

Kontrola hydrauliky automatických 

převodovek. 

Olejové a kapalinové zařízení: mazací 

technika, olejničky / trychtýře, čerpadla, plničky 

/ odsávačky, soupravy / nádrže, ostatní 

Klimatizace: servisní přístroje, oleje / adaptéry, 

proplachování, detekce úniku, testery, nářadí / 

přípravky 

                                                
2 V případě rozšíření služeb o myčku by investice výrazně vzrostly a ohrozily projekt výstavby autosalonu. 
Jednalo by se o  ekologické mycí stoly, mycí stroje, servisní vysavače, úklidové stroje. 
 
3 Pokud by bylo nutné realizovat opravy karoserií vozů také v servisu Frýdek Místek, pak by se investice 
zvýšily o další milióny korun na pořízení např. speciálního nářadí, ručních strojů, zařízení na rovnání 
karosérií, svařovacích přístrojů, nářadí na demontáž a opravy skel aj. 
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Kontroly motoru 

Výměna motorového oleje včetně olejového 

filtru.  

Kontrola výfukového potrubí.  

Vynulování servisního intervalu. 

  

Diagnostické přístroje: malé motor testery, 

osciloskopy, řídící jednotky, analyzátory, 

kompresiometry, tlak / podtlak, vstřikování / 

časování, chlazení a topení, provozní kapaliny, 

regloskopy  

 
Pokračování Tabulky 2.3 
 
Kontroly elektroniky 

Stav akumulátoru  

Diagnostika vozu  

Kontrola všech funkcí palubní desky 

Diagnostické elektronické přístroje  

Další úkony 

kontrola bezpečnostních nálepek airbagu  

kontrola potřebných nálepek a štítku v motoru  

aktualizace servisního intervalu palubního 

počítače a nálepky ve voze či v motoru 

Důraz bude kladen na pečlivost výkonu vizuální 

kontroly a to ze strany mechaniků. 

 

 

 

 Cena pořízení provozovny (autosalon + servis) BONO auto Frýdek - Místek je 

plánována v roce 2009  na celkovou částku  26,85 mil Kč včetně pozemků.  Z toho:   

            pozemky       4 500 000 Kč 

 budovy a stavby   16 400 000 Kč 

 technické vybavení        2 150 000 Kč 

 čistý pracovní kapitál     3 800 000 Kč 

 celkem     26 850 000 Kč 
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 Tabulka 2.4  Výsledky hospodaření servisu BONO auto Nový Jičín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     Z výše uvedené tabulky č. 2.4 vyplývá, že firma vykázala nárůst výkonů u servisních 

zakázek. Rovněž významně rostla produktivita práce a rychlost realizace, která je 

významným faktorem zákaznické spokojenosti, tzn. mít svůj vůz rychle a kvalitně opraven, 

aby jej mohl dále využívat. Tyto údaje ukazují na připravenost firmy poskytovat servisní 

služby také zákazníkům s regionu Frýdek - Místek.  

 

2.5 Personální obsazení podle organigramu 
 
     Jak uvádí většina odborníků, úspěšná realizace projektu vyžaduje zajištění potřebných 

pracovníků s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. To si bude vyžadovat 

specifikaci počtu pracovníků, kvalifikační předpoklady, ale s tím také spojené náklady na 

případný výcvik a  celkové mzdové náklady [9]. Při stanovení těchto ukazatelů jsme 

vycházeli z vlastní zkušenosti z již zavedené provozovny v Novém Jičíně. Rozhodnutí 

vypadalo následovně.  
 

     Provozovna BONO auto Frýdek Místek bude kopírovat organizační strukturu již 

existující dceřiné společnost BONO auto v Novém Jičíně a to ve hlavních funkcích 

zajišťujících její budoucí provoz. Některé další funkce budou zajišťovány dceřinou 

společností v Novém Jičíně nebo externími dodavateli.  
 

 

2008 2009

22 874 311 Kč 27 368 897 Kč

3 430 3 936

4 146 4 978

6 668 Kč 6 955 Kč

5 279 Kč 5 737 Kč

81% 91%

17 727 20 787

4,27 4,16

Produktivita

Počet prodaných hodin

Průměrný počet hodin na 
zakázku

SERVIS

Celkový obrat

Celkový počet zakázek 
RENAULT

Průměrný obrat na zakázku 
RENAULT

Průměrný obrat na zakázku 
(všechny značky)

Celkový počet zakázek (všechny 
značky)
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Schéma  2.1  Organigram budoucí  provozovny Frýdek - Místek 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V kmenovém stavu zaměstnanců provozovny BONO auto Frýdek - Místek bude celkem 

8 osob, které budou zajišťovat komplexní provoz a některé z nich budou na zdvojených 

funkcích.  Další činnosti spojené s provozem ekonomického úseku (účetnictví, 

pokladna,aj.), autosalonu a servisu (elektroopravy, karosárna, lakovna aj.) budou 

zajišťovány sesterskou provozovnou v Novém Jičíně.  Další služby spojené např. 

s úklidovými pracemi budou řešeny externími pracovníky. Celkové mzdové náklady na 

měsíční  provoz BONO auto Frýdek - Místek byly spočítány na cca  245 000 Kč.   

 

2.6 Organizace a řízení výkonu 
 
     Nová provozovna ve Frýdku - Místku si bude vyžadovat provést  nejen organizační 

uspořádání (např. rozčlenění do útvarů, vymezení řídích úrovní a stanovení pravomocí a 

odpovědností), ale také posouzení jednotlivých operací (prodejních, servisních, 

zásobovacích, správně administrativních aj.), které daný podnikatelský subjekt z hlediska 

náplně vyžaduje.  

 

     Podle M. Armstronga [1]  se budeme muset zabývat produktivitou nových zaměstnanců 

a celkovými náklady  na jejich zaměstnávání. Z hlediska produktivity práce budeme 

sledovat zejména objemy prodejů a poskytovaných servisních služeb, které od daného 

Valná hromada 
(2 jednatelé) 

Ekonomický úsek 
(1 osoba) 

Vedení provozovny  
(1 osoba) 

Středisko Prodej 
(1 osoba) 

Středisko Servis 
(4 lidé) 

Středisko ND + 
sklad (1osoba) 

Středisko Recepce 
(1 osoba) 

2 mechanici 1 MDR 1 přijímací 
technik 
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počtu získáme, zkrátka výkony na jednoho pracovníka v Kč. Velký důraz bude kladen na 

přidanou hodnotu připadající na jednoho zaměstnance a jednu korunu nákladů práce, dále 

hodnotu prodaného zboží a služeb na jednoho prodejce a servisního pracovníka.  

 

     Z pohledu manažerské práce na nové provozovně budeme muset přistoupit nejen 

k regulaci výkonu zaměstnanců, ale také našich procesů tak, aby byly efektivnější a skýtaly 

lepší konkurenční výhodu v celé řadě ukazatelů. Inspirací k zavedení takového modelu 

nám bude J. Kovács [7].   

 

     Z pohledu manažerské práce lze hovořit o uceleném souboru ověřených přístupů, 

metod, ale i názorů, zkušeností a doporučení, které  procesní manažeři využívají ke 

zvládnutí pracovních činností,   jenž musí být vhodně spojeny „zřetězeny“ a načasovány, a 

které jsou nezbytné k dosažení zákaznicky orientovaných cílů organizace. To, jak manažeři 

zajišťují, aby řízené procesy fungovaly a umožnily dosažení cílů, dává obraz o jejich 

řídících procesech. Jejich posláním je zabezpečit fungování  a zdokonalování svěřených 

procesů pro dosažení maximálního uspokojení zákazníků /interních i externích/. K tomu 

potřebují manažeři vykonat ty nezbytně nutné činnosti, které toto poslání naplní. Podle 

mezinárodní normy  ISO/DIS 9004 -  Směrnice pro zlepšování výkonnosti - se jedná o tyto 

následující: 

• Sledování aktuálních vstupů a výstupů řízeného procesu. 

• Sledování činností uvnitř procesů. 

• Stanovení cílů dle požadavků na:  

- výstupy /produktové cíle/ pro zákazníky a  

- využití potenciálu /potenciálové cíle/ vzhledem k možnostem a konkurenci. 

• Analyzování kořenových příčin odchylek.  

• Přijímání korekčních akcí a nápravných opatření k odstranění odchylek.  

• Řízení změn a zlepšování řízeného procesu /kontinuální: např. KAIZEN, 

diskontinuální: např. work reengineering/. 

• Hodnocení dosažených  cílů a motivování zaměstnanců.  
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2.7 Ochota riskovat 
 
     Specifika investičního rozhodování kladou různé požadavky na používání metody 

(techniky) rozhodování a financování, tzn. musí: 

• respektovat důsledně časovou hodnotu peněz, 

• respektovat riziko vyplývající z dlouhodobých investic a nejistoty  peněžních toků 

investičních projektů (IP), 

• uvažovat variantně s různými faktory ovlivňující (IP) a jeho financování, 

• posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti, rizika, ale i z hlediska jejího vlivu 

na likviditu podniku. 

 

     Riziko je neoddělitelnou součástí každé lidské činnosti a stejně tak i podnikání. Podle 

M. Synka [9] je riziko a nejistota spojeno hlavně s rozhodováním, tedy i s vynakládáním 

kapitálu investováním. Riziko investování spočívá v tom, že není předem znám jeho 

výsledek. Různé formy investování kapitálu mají také různé riziko. Uložíme-li např. peníze 

do banky nebo koupíme-li státní obligace, máme pochopitelně malé riziko, ale také malý 

výnos. Investujeme-li kapitál do výstavby, v našem případě provozovny BONO auto, může 

tato investice přinést jakýsi zisk, ale také může být zcela ztrátová a to díky poklesu prodejů 

vozidel v důsledku recese v automobilovém průmyslu. Investiční riziko je tedy spojeno 

s pravděpodobností budoucích výnosů, tj. šancí, že určitý výsledek nastane. Následující 

postup pro výpočet rizika, dle vzorce č. 2.2, můžeme použít pro ocenění rizika v našem 

investičním projektu.  

        (2.2) 

              

 

 
kde  Z i    je zisk dosažený s pravděpodobností pi 

            pi – pravděpodobnost výskytu určité výše zisku Z i     

        n – počet možných velikostí zisku 

 

Pravděpodobnosti dosažení zisku na nové provozovně BONO auto ve Frýdku - Místku:  

1. pravděpodobnost 50%  - zisk 3 mil  Kč 

2. pravděpodobnost 30% -  zisk 4 mil Kč 

3. pravděpodobnost 20% - zisk  5,5 mil Kč  čistého po zdanění 

 
          n 

Z = Σ Zi x pi 

        i = 1 
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V našem případě: Z = 3 x 0.5 + 4 x 0.3 + 5,5 x 0.2 =  1.5 + 1.2 + 1.1 = 3.8 mil Kč 

 

     Očekávaný čistý zisk může být 3.8 mil Kč. Obdobným způsobem je možné provést 

výpočet na základě pesimistických a optimistických hodnot. Druhým způsobem je ocenění 

rizika v investičním rozhodování na základě přizpůsobení diskontní míry riziku.  Pak: 

 

      očekávaná výnosnost = bezriziková úroková  míra + inflační prémie + riziková prémie 

 
Rizika a jejich členění   

1. Podnikatelské riziko - nejistota 

Podnikatelské riziko je možnost, že v podnikání dosažené výsledky se budou 

příznivě, či nepříznivě odchylovat od výsledků předpokládaných. Nejistota je neurčitost, 

náhodnost podmínek, či výsledek nějakého jevu. Podle J. Fotra [4] můžeme rizika rozčlenit 

do několika kategorií: 

 

a)  Rizika objektivní 

Zde náleží taková rizika, jež jsou zapříčiněná naší činností a lze je eliminovat. Jedná se    

např. o bezpečnostní rizika. Důležité pro bezproblémové splnění tohoto důležitého 

faktoru je správné položení základního kamene provozovny, jež je skryto v projektové fázi. 

Následně ve výběru dodavatele technologie a finálnímu provedení. Dále je to riziko 

provozní. Jeho míra a možnost problému z tohoto plynoucí je závislá na stupni pracovní 

kázně a disciplíny jež vyplývá z charakteru provozovny zejména jeho servisní části. Každý 

servis musí mít zpracovaný provozně bezpečnostní řád, včetně určení veškerých rizik, 

jejich kategorizace dle hygienických norem a podrobný řád PO a BOZP. Pouze bezchybné 

dodržování výše uvedených  norem je cesta k bezproblémovému provozu. Úkolem 

vedoucího pracovníka a následně managementu firmy bude důsledná kontrola  jejich 

plnění. Zde náleží rovněž riziko např. ztráty výnosů z důvodů nízké pracovní morálky, 

poruch servisní techniky  aj. 

 

b) Rizika subjektivní 

Zde patří riziko časově technické. Je z hlediska strategického rozhodnutí 

nejdůležitější. Je důležité z toho důvodu, že je odpovědno za ekonomickou návratnost  

celého záměru. Náš plánovaný provoz ve Frýdku - Místku musí být sestaven s takovou 
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mírou nákladovosti a následně zisku, že musí být zaplacen do 10-ti let. Pozice značek 

Renault a Dacia na tuzemském trhu nenaznačuje její odchod nebo případně krach značek. 

O vozy těchto značek je stále u českých zákazníků rostoucí zájem, což prokázal i průzkum 

spokojenost zákazníků se značkou Renault.  

 

c) Riziko politické a vyšší moci  

     Jako další argument našeho rozhodnutí, že tato investice do stavby autosalonu a servisu 

BONO auto je správná je skutečnost, že vyváženost světové ekonomiky a její bezpečnost 

je závislá na jistém rozvoji zemí třetího světa. Vzhledem k tomu, že jejich ekonomická 

stálost a tím i bezpečnost je primárně závislá na těžbě a prodeji ropy, není pravděpodobně 

možné v krátkém časovém intervalu (myšleno do 10-ti  let) přestat s touto komoditou 

obchodovat. Na této komoditě je závislý také automobilový průmysl. Zásoby ropy se sice 

ztenčují, ale výrobci automobilů už dneska mají vyvinut hybridní motor, který tuto 

spotřebu zásadně zpomaluje. Firma RENAULT má rovněž tento motor v plánu vyrábět. 

Tak se na skytá možnost vyrábět stále více aut i pro chudší ekonomiky, protože celková 

spotřeba paliva se díky hybridním motorům nebude tak razantně zvyšovat, jak tomu 

původně mohlo být. Automobilový průmysl tak stále zůstane tahounem HDP i 

v rozvojových zemích.   

     Další oblast rizik v myšlení důsledků živelných pohrom, nebo válečných konfliktů bude 

řešena pojištěním. 

 
Ochrana proti riziku 

     V tržní ekonomice dopadá podnikatelské riziko převážně na podniky (vlastníky, 

management a zaměstnance). Proto je přirozené, že se podnik snaží chránit proti riziku 

vhodnou formou, která zahrnuje: 

• identifikaci rizika, 

• stanovení vyčíslení způsobu rizika, 

• vyčíslení vlivu rizika na podnikatelskou činnost, 

• stanovení způsobu ochrany proti jednotlivým rizikům. 

 

Ochranu proti riziku lze aplikovat dvěma směry: 

1. odstranění příčin rizika a tím jeho eliminaci, 

2. redukcí nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru. 
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Mezi konkrétní způsoby ochrany proti riziku patří: 

• volba právní formy podnikání 

• prosté omezování rizika (vzdání se určité činnosti) 

• diverzifikace rizika (rozšiřování výrobních programů, nebo podnikatelských směrů, 

portfolio investic) 

• flexibilita podnikání (univerzální technologie, snižování fixních nákladů) 

• transfer rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele, banky) 

• pojištění (přenesení rizika na pojišťovnu za úplatu) 

• etapová příprava a etapová realizace projektu 

• tvorba rezerv 

 

     V případě nové provozovny BONO auto ve Frýdku - Místku, se náš způsob ochrany 

této investice bude týkat: vzdání se některých činností ve prospěch provozovny v Novém 

Jičíně (např. lakovny, karosárny aj.), rozšíření trhu o novou značku Renault a eliminace 

rizika růstu nákladů. 
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3. Analýza a vyhodnocení informací se stanovením směrů investičních 
možností 

 

     V této kapitole jsou uvedeny výsledky SWOT analýzy s uvedením možných 

podnikatelských strategií nové provozovny a potažmo celé firmy BONO auto, dále 

výsledky marketingové analýzy.    

 

3.1 Výsledky SWOT analýzy  
 
     SWOT analýza je metoda, pomoci  které jsme identifikovali silné (ang: Strengths) a 

slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), 

spojené s investičním projektem v daném segmentu podnikání. S její pomocí je také možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Základ metody spočívá v 

klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených 

základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně 

vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, 

které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Výstupem kompletní 

analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a 

minimalizuje své nedostatky a hrozby.  

 

Tabulka 3.1  SWOT analýza 

 

   

 

SWOT analýza Interní analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

 
 
 

Externí 
analýza 

 

Příležitosti S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, 
které jsou vhodné pro 
rozvoj silných stránek 
společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro 
vznik nových příležitostí. 

Hrozby S-T-Strategie: 
Použití silných stránek 
pro zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky 
nimž je možné omezit 
hrozby, ohrožující naše 
slabé stránky 
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     Záměrem firmy BONO auto je diverzifikovat podnikatelské riziko způsobem  plošného 

působení na trh (penetrací), pomocí nové provozovny v centru města Frýdek - Místek. 

V současnosti je prodej značkových vozů Renault v uvedeném regionu realizován v malé 

provozovně v obci Zelinkovice. Tato jednotka prodává ročně cca 110 atomobilů 

v průměrné skladbě. Nová provozovna v centru města Frýdek - Místek bude mít mnohem 

větší předpoklady k lepším ekonomickým výsledkům dle SWOT analýzy. 

 

Tabulka 3.2 Výsledky SWOT analýzy firmy BONO auto 

 Interní Externí 

Pozitivní Silné stránky 

- využít zkušenosti a technologií 
plynoucí z provozování  
stávajícího autosalonu v NJ 

- možnost výstavky vozidel na 
otevřené ploše před salonem 

- blízkost industriální 
infrastruktury 

- větší koncentrace obyvatel 
- umístění provozovny u 

frekventované silnice  a 
v blízkosti centra města FM 

- podpora od firmy Renault  
 

Příležitosti 

- možnost maximálně využít kupní 
sílu trhu, jež je zatím značkou 
Renault nedosažena 

- stát se díky umístění a možnosti 
rozvoje jedním ze silných hráčů 
na trhu aut 

- možnost zvětšené prodejní plochy 
až na 380 m2 

- šrotovné 
 

 

Negativní Slabé stránky 

- vysoká vstupní investice 
- neproškolený personál v daném 

segmentu podnikání 
- chybí klienti a noví zákazníci  

 

Hrozby 

- pokles prodejů aut – důsledky 
recese 

- přítomnost konkurenčních značek 
 

 

 

Návrhy strategií: 

1. S-O strategie. Rozšířit zákaznické služby nejen v oblasti prodeje, ale i poskytování 

servisních prací a údržby vozidel za symbolické ceny s cílem získat si nové zákazníky.  

Například, pokud si zákazník nechá opravit auto v našem servisu, dostane náhradní vozidlo 

pouze za 1 Kč. 

2. W-O strategie. Proškolit personál (prodejci, servisní technici aj.), který svým 

profesionálním výkonem bude zárukou získání nových zákazníků a stálých klientů.      
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3. S-T strategie. Vynikající dostupnost pro řidiče a  hustě obydlené okolí firmy skýtají 

možnost poskytovat služby i širší řidičské veřejnosti, tím máme na mysli např. poskytování 

servisních  služeb i pro řidiče jiných značek ( např. přezouvání  pneumatik, výměny 

výfuků, testování tlumičů kol aj.)  

4. W-T strategie.  Využít chystající se pobídky v podobě šrotovného k nastavení 

bezkonkurenčních cen v prodeji modelu Thalie.  

 

3.2 Výsledky marketingové analýzy 
 
     Pro potřeby rozhodování v oblasti predikce výše poptávky po vozech značky Renault a 

Dacia v regionu Frýdek Místek jsme zpracovali pomocí komparativní metody 

předpokládaný vývoj objemů prodejů. V níže uvedeném textu jsou uvedeny výsledky 

zjištění. 

 
Použita byla srovnávací analýza pro 3 subjekty: 

Subjekt  A – autosalon Nový Jičín 

Subjekt  B  - autosalon Zelinkovice 

Subjekt  C  - autosalon  Frýdek Místek  ( náš subjekt) 

 

Subjekt A – Nový Jičín: 

• počet prodaných vozidel za rok: 140 ks 

• počet obyvatel:  28 000   

• umístění: centrum,  rating  1 

• délka provozování:  14 let  rating  1       

• vzorec:  140 / 28 * 1 * 1  = 5   

• výsledek:  v regionu Nový Jičín se prodá 5 ks automobilů značky RENAULT na 

1000 obyvatel. 

 

Subjekt  B – Zelinkovice:     

• počet prodaných vozidel   za rok:  110 ks 

• počet obyvatel:  68 000   

• umístění: centrum,  rating  0,8 

• délka provozování:  12 let  rating  1       

• vzorec:  110 / 68 * 0,8 * 1  =  1,3   
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• výsledek: v regionu Zelinkovice se prodá 1,3 ks automobilů značky RENAULT na 

1000 obyvatel 

 

Subjekt  C – Frýdek Místek:     

• počet prodaných vozidel  za rok:   110 ks 

• počet obyvatel:  68 000   

• umístění: centrum, rating   1 

• délka provozování:  0 let,  rating 0,5      

• vzorec:   x  / 68 * 0,7 * 1  =  5  

  x     =   237 

 

     V daném regionu by se mělo prodávat nejméně 237 vozidel. Odpočet vozidel  

prodaných v Zelinkovicích činí: 237 - 110 = 127 vozidel.  Subjekt C by měl do 1 roku 

prodávat 127 vozidel. Rozsah služeb bude přímo úměrný  objemu prodeje a bude 

dosahovat  v:  

 a) krátkodobém horizontu (do 2 let) cca 70 % výkonů jako subjekt A (Nový Jičín) 

b) ve střednědobém horizontu do 4 let výkony díky kupní síle převýší objem subjektu A  

    (Nový Jičín) 

c) v dlouhodobém horizontu  (6 let)  bude vedení firmy přesunuto do  subjektu C (Frýdek –  

    Místek)  

 
Graf  č. 3.1 Vývoj počtu zakázek vozů značky Renault podle regionů 
 

 
 
     Z výše uvedeného grafu vyplývá, že za loňský rok 2009, kdy se realizoval investiční 

projekt zavedení nové provozovny (autosalonu a servisu) ve Frýdku – Místku, vzrostl 

celkový počet zakázek z 3 430 vozů na 3 936 vozů, kdy zákazníci ve Frýdku –Místku a 
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jeho okolí již zareagovali na dostavbu nové provozovny. Přesto, že tento rok byl 

považován v automobilovém průmyslu za krizový, ukazuje se první signál úspěšnosti 

investice v podobě zajištění tržeb pro provozovnu Frýdek – Místek. Pokles prodejů 

v Novém Jičíně nemá vliv na tuto investici.    

     Obchodní strategie celofiremního rámce  bude probíhat vždy v souladu s obchodním 

ustanovením  patřičného zákona  [18]. 
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4. Stanovení cílů investičního projektu s vazbou na ekonomiku podniku 
 

      Pro účely zpracování plánu investičního projektu zprovoznění nového autosalonu a 

servisu ve Frýdku – Místku bylo nutné zohlednit určité východiska a stanovit si jasný cíl 

pro  firmu BONO auto. 

 

4.1 Východiska pro stanovení cílů projektu 
 
Marketingové aktivity  

     Firma BONO auto bude využívat stránky www.renault.cz, které jsou provozovány 

společností Renault Česká republika, a. s.,  IČ: 601 92 801, se sídlem IBC Pobřežní 3, 186 

00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 2277 (dále jen „společnost Renault“) s cílem informovat veřejnost o výrobcích a 

službách, které na trhu nabízí zejména prostřednictvím své obchodní sítě. Bližší informace 

o sortimentu, technické specifikaci, výbavě a spotřebě vozidel, cenách, prodejních a 

záručních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech 

dodávek lze získat v obchodní síti RENAULT. Firma BONO auto plánuje na podporu 

prodeje a servisu vozů v provozovně Frýdek - Místek Nový Jičín vynaložit bezmála milion 

korun českých (viz. Graf 4.1). Sídlo firmy bude ve stávajících prostorách autosalonu 

v Novém Jičíně v souladu s platnou legislativou. [17]. 

 
Graf č. 4.1  Prostředky na reklamu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejdůležitější akce 2009: 

Prodej:                                                         

•  otevření autosalonu Frýdek-Místek, 

•  Podbeskydský autosalon Nový Jičín, 

•  obecní slavnosti Vražné a Pustějov, 
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•  módní přehlídka s BONO auto – FM, 

•  setkání starostů  v RD Mendla, 

•  hokej s BONO auto. 

 

Poprodej: 

•  otevření servisu Frýdek-Místek, 

•  jarní servisní dny, 

•  den otevřených dveří BONO,  

•  bilboard tenisové kurty Nový Jičín. 

 
Ceny 

     Ceny produktů uváděné na www.bonoauto.cz stránkách jsou ceny doporučené 

společností RENAULT pro prodej koncovým zákazníkům, a proto se mohou lišit od cen 

nabízených v obchodní síti. Není-li v jednotlivých případech uvedeno jinak, ceny obsahují 

daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Společnost RENAULT si vyhrazuje právo 

doporučené ceny a technické specifikace produktů měnit bez předchozího upozornění. 

Informace o aktuální nabídce lze získat v obchodní síti RENAULT. Aby nová provozovna 

BONO auto byla úspěšná ve svých aktivitách, přišli jsme na trh  s atraktivními nabídkami 

financování pro zákazníky.  

 

1.  Premium Comfort Leasing / Credit je speciální zvýhodněná nabídka financování, 

která je určena pro nepodnikatele a podnikatele – fyzické osoby. 

Tato nabídka představuje financování ať už formou leasingu nebo úvěru a zahrnuje 6 

klientských výhod najednou: 

• pojištění GAP, 

• pojištění čelního skla, 

• pojištění příspěvku na zapůjčení náhradního vozidla, 

• pojištění schopnosti splácet ve variantě Basic, 

• prodlouženou záruku na vozidlo, 

• slevu při financování pro jednotlivé modely  

-  20 000 Kč vč. DPH pro modely Nový Mégane, Nový Mégane Coupé, Nový 

Mégane Grandtour, Nový Scénic, Nový Grand Scénic a Fluence 
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     -  30 000 Kč vč. DPH pro modely Twingo, všechny verze Clia a Grand Modus 

     -  40 000 Kč vč. DPH pro model Nová Thalia. 

 

2.  Leasing / Úvěr s úrokem již od 0 % 

     Akční nabídka financování formou leasingu nebo úvěru, která je určena pro všechny 

klienty: Leasing / Úvěr s úrokem již od 0 %. 

     Tato akční nabídka financování formou leasingu nebo úvěru je určena pro všechny 

klienty (soukromé osoby, fyzické osoby i právnické osoby) a nabízí možnost získat 0% 

navýšení při financování Vašeho nového vozu Renault, tzn. že na splátkách nepřeplatí 

zákazník ani korunu navíc. Tato akce bude připravována ve spolupráci s pojišťovnami 

UNIQA a ALLIANZ. 

 

3.  Společnost RCI Financial Services, s.r.o. ve spolupráci s RENAULT ČR bude nabízet  

extra dodatečné slevy na nový vůz Renault právě při využití značkového financování 

Renault Finance s názvem PREMIUM LEASING a PREMIUM CREDIT. 

 

Obchodní síť Renault 

     BONO auto Frýdek Místek se stane členem obchodní sítě Renault jako samostatný 

podnikatelský subjekt, který bude se zákazníky jednat svým vlastním jménem a na svůj 

účet. 

 

Internet 

     Prohlížení webových stránek, které využívá ke své propagaci také  firma BONO auto 

předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými 

riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost Renault ani členové její obchodní sítě 

nenesou odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, 

jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. 

Společnost RENAULT nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde 

zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení.  
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4.2 Výběr a stanovení cíle 
 

Po důsledném zmapování možností uplatnění se na trhu prodeje a servisu vozidel 

značky Renault a Dacia, bylo nutné stanovit ukazatele, které bude nutné sledovat 

v přípravné a následně i realizační fázi projektu: 

• stabilita podnikatelského prostředí vybraného směru 

• míra vstupní kapitálové investice 

• objem prodeje, nebo produkce provozní jednotky 

• náročnost na pracovní sílu 

• předpokládaná nejnižší životnost investice 

 

     Společníci firmy BONO auto si stanovili na základě všech zvážení pro a proti (rizik) 

následující cíl projektu:  

Do 1 roku vytvořit a zprovoznit autosalon a servis ve městě Frýdek – Místek a zajistit jeho 

financování z vlastních a cizích zdrojů a následně jeho provoz zákazníkům tak, aby 

v následujících 10 letech byl vykazován provozní zisk a splaceny všechny závazky 

provozovny vůči věřitelům.   

 

4.3   Struktura plánu realizace investičního projektu 
 
     Podle J. Fotra [4]  by měl plán realizace investičního projektu obsahovat:  

• jednotlivé aktivity (úkoly), které je potřeba zabezpečit, 

• termíny, ve kterých je potřeba dokončit (případně zahájit) tyto aktivity (např. lze 

použít Critical Path Analýzu), 

• osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 

• výsledky, ke kterým by měly vést jednotlivé aktivity,    

• vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit (influenční diagram, enticko 

relační diagram), 

• kritické činnosti a kontrolní milníky, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu 

zásadní a kterým se musí  věnovat zvýšená pozornost, 

• toky hotovosti projektu (cash  flow) a to po celou dobu jeho života, zahrnující 

dobu výstavby a dobu provozu. 
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     V aplikační části diplomové práce provedeme zejména posouzení ekonomické 

efektivnosti investičního projektu. Další body plánu investičního projektu už nebudeme 

detailněji rozpracovávat. Jednak to není cílem diplomové práce, a hlavně, od 

ekonomického zhodnocení efektivnosti projektu závisí detailní rozpracování projektu.  

V následujících kapitolách se proto budeme věnovat zejména plánování a realizací 

investičního projektu a jeho zhodnocením jeho rentability.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

5. Plánování a realizace investičního projektu 
 
5.1 Charakteristika projektu 
 
 Předmětem investičního projektu firmy BONOauto s.r.o. je zřízení a komplexní 

vybavení provozovny BONOauto ve Frýdku - Místku. Spuštění této provozovny bude 

především autosalon, který bude nabízet k prodeji nové i ojeté vozy značek Renault a 

Dacia. Kromě toho bude provozovna disponovat moderně vybaveným servisem, který 

bude poskytovat kompletní servisní a opravárenské služby. V neposlední řadě se 

provozovna zaměří i na doplňkové služby jako jsou pneuservisní služby, prodej náhradních 

dílů a doplňků, nabídku multimediálních zařízení resp. přestavby užitkových vozů. 

Podrobný popis struktury plánovaných aktivit, které vyplývají z investičního projektu, je 

uvedený v kapitole č. 2  a 3 této práce.  

 V dané kapitole se budeme zabývat hlavně ekonomickými aspekty investičního 

projektu a jejich uplatněním při sestavení co nejvhodnějšího plánu a jeho následné 

efektivní realizace. Je nutné v prvé řadě vyjít z toho, že dle předběžného rozpočtu si 

realizace investičního projektu vyžádá celkové investiční náklady ve výši 26 850 000 Kč, a 

to v této struktuře: 

 pozemky       4 500 000 Kč 

 budovy a stavby   16 400 000 Kč 

 technické vybavení      2 150 000 Kč 

 čistý pracovní kapitál     3 800 000 Kč 

 celkem     26 850 000 Kč 

 

 K financování těchto investičních výdajů získala firma BONO auto s.r.o. 

dlouhodobý úvěr  ve výši 18 000 000 Kč se splatností 10 let, a to za velmi výhodných 

podmínek (úroková sazba je proměnlivá a odvíjí se od základní diskontní bankovní sazby 

PRIBOR jejím konstantním navýšením) [15].  Zbývající část investičních nákladů bude 

financována vlastním kapitálem firmy. 

 

 Od doby splatnosti úvěru je odvozena i doba životnosti (návratnosti) celého 

projektu, která je proto stanovena rovněž na 10 let. Plán investic předpokládá, že veškeré 

investiční akce budou realizovány v průběhu roku 2009 (což byly potvrzeno i skutečným 

průběhem), takže vlastní provoz bude zahájen v roce 2010. 



 

36 

 Ve finančním plánu investičního projektu se kromě ukazatelů, které jsou plně              

v kompetenci firmy, vyskytly také 2 parametry, jejichž výši není firma schopna zásadně 

ovlivnit. Jedná se o již zmíněnou úrokovou sazbu z úvěru bazírující na bankovní diskontní 

úrokové sazbě a o sazbu daně z příjmu právnických osob, která parametrem určeným 

fiskální politikou státu. S vědomím možného kolísání těchto ukazatelů byly v 

dlouhodobém finančním plánu investičního projektu použity jejich současné průměrné 

hodnoty, a to 6% roční úroková sazba a 20% sazba daně z příjmu. Naproti tomu při 

hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu byl využit modul hodnocení 

projektů zpracovaný Fotrem a Součkem [5], který vychází z provozního zisku 

dosahovaného na základě realizace investičního projektu, tedy v podstatě z ukazatele 

EBIT, což je zisk před úroky a daněmi. 

 

 Výchozí hodnoty provozních ukazatelů v provozovně Frýdek - Místek byly získány 

jednak porovnáním s provozními výsledky již dobře prosperující provozovny BONO auto 

Nový Jičín, jednak byly také odvozeny z dostupných standardů výrobních kapacit a 

nákladů  v daném oboru. 

 

5.2 Plán provozních výkonů projektu 
 
    Provozovna BONO auto Frýdek - Místek bude zajišťovat své výkony dvojím způsobem: 

• Realizací tržeb za prodej zboží, které si sama za tímto účelem zakoupila od jiných 

dodavatelů. Dominantní roli bude v tomto případě sehrávat firma Renault jakožto 

koncesionář firmy BONO auto, s.r.o., která ji bude dodávat především nové vozy, a 

to včetně potřebných náhradních dílů a doplňků. Výnosem pro provozovnu BONO 

auto Frýdek - Místek je obchodní marže, která je dána rozdílem mezi tržbami za 

prodané zboží a náklady na jeho zakoupení. 

• Realizací tržeb za vlastní výkony provozovny, tedy za servisní a další služby 

(testování, odtahová služba, měření emisí, příprava vozidel na STK aj.), které bude 

provozovna poskytovat zákazníkům prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

     Plán provozních výkonů uvedený v tabulce 5.1 vycházel z těchto předpokladů: 

• Počet prodaných aut se bude z počtu 200 kusů v roce 2010 postupně zvyšovat na 

220 kusů v roce 2011,  230 kusů v roce 2012,  240 kusů v roce 2013 a 250 kusů v 

roce 2014 a dalších. Tento objem prodeje považujeme v etapě životnosti projektu 
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za maximální, a to jak z hlediska kapacitních možností provozovny, tak i s ohledem 

na nasycenost poptávky v daném regionu.  

• Lze odůvodněně předpokládat, že ceny zboží na automobilovém trhu budou                

v následujících letech postupně narůstat. Do plánu provozních výkonů projektu 

byla proto zapracována úvaha, že jednotkové ceny nakupovaného zboží, které se 

promítnou v položce „Náklady na prodej”, budou v letech 2011 - 2013 růst vždy o 

1% ročně,      v letech 2014 - 2016 vždy o 1,8% ročně a v letech 2017 - 2019 vždy 

o 2% ročně. Pokud chce firma BONOauto, s.r.o. udržet za těchto okolností výši své 

obchodní marže, musí adekvátně zvýšit jednotkové ceny také na straně prodeje. 

• Úměrně výši obratu za prodané zboží by se měly také zvyšovat vlastní výkony 

provozovny. Do plánu provozních výkonů je promítnuto zvýšení objemu vlastních 

výkonů v roce 2011 o 10% (oproti předchozímu roku), v letech 2012 - 2014 vždy       

o 3% ročně, v letech 2015 - 2016 o 2% ročně a v letech 2017 - 2019, kdy již 

postupně dojde k naplnění kapacitních možností daných investičním projektem, jen 

o 1% ročně, viz tabulka 5.1. 

 

Tabulka 5.1 Plán provozních výkonů projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet prodaných aut 200 220 230 240 250 
Tržby za prodej zboží 48 000 53 330 56 300 59 340 62 930 
Náklady na prodej 44 000 48 880 51 620 54 400 57 800 
Obchodní marže 4 000 4 450 4 680 4 940 5 130 
Výkony vlastní 12 000 13 200 13 860 14 280 14 710 
Výkony celkem 16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
        
Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Počet prodaných aut 250 250 250 250 250 
Tržby za prodej zboží 64 060 65 220 66 520 67 850 69 210 
Náklady na prodej 58 960 60 130 61 340 62 560 63 810 
Obchodní marže 5 100 5 090 5 180 5 290 5 400 
Výkony vlastní 15 000 15 300 15 450 15 610 15 760 
Výkony celkem 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160 
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5.3 Plán provozních nákladů projektu 
 
     Se zvyšováním míry inflace lze očekávat také postupný nárůst cen spotřebovaných 

výrobních faktorů, které ve svém souhrnu určují výši nákladů provozovny [12]. Pokud 

tento vliv spojíme i s rostoucí spotřebou výrobních  faktorů, dle makroekonomických 

údajů [13] které souvisí se zvyšujícími se požadavky na zajištění celkových výkonů, pak 

můžeme u jednotlivých nákladových položek předpokládat tyty plánované trendy vývoje: 

 

• Náklady na materiál vzrostl v roce 2011 o 10%, v letech 2012 - 2015 se budou 

zvyšovat vždy o 2% ročně a v letech 2016 - 2019 vždy o 2,5% ročně. 

• Náklady na energii porostou dle veškerých předpokladů ještě rychlejším tempem.      

V plánu provozních nákladu je uvažováno s jejich nárůstem v roce 2011 o 10%,          

v letech 2012 - 2015 vždy o 3%, v roce 2016 o 3,5% a v letech 2017 - 2019 o 4% 

ročně. 

• U nákladů na opravy a udržování se v plánu provozních výkonů uvažuje s těmito 

trendy: v roce 2011 nárůst o 10%, v letech 2012 - 2015 růst vždy o 3%, v letech    

2016 - 2019 (při stabilizované výkonové úrovni) růst o 2% ročně. 

• Obdobný vývoj lze očekávat i u položky „Ostatní služby”. V plánu provozních 

nákladů předpokládáme nárůst v roce 2011 o 6%, v letech 2012 - 2015 vždy o 2,5%    

a v letech 2016 - 2019 o 2% ročně. 

• U mzdových nákladů by měl být zajišťován jejich pravidelný roční přírůstek o 3%. 

Výjimku představuje rok 2015, kdy s ohledem na kulminující nárůst výkonové 

úrovně předpokládá přijetí dalšího zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců 

provozovny se tak zvýší z 8 na 9 pracovníků. 

• U stavebních odpisů se předpokládá rovnoměrné odpisování v průběhu celé doby 

životnosti jednotlivých majetkových položek. U strojních odpisů dojde k jejich 

zvýšení počínaje rokem 2016, což vyplývá z jednorázové investiční akce 

orientované na obnovu a modernizaci strojního zařízení. Výše investičních výdajů 

na tuto akci by měla činit 2 000 000 Kč. 

 

 

 

 

 



 

39 

Tabulka 5.2 Plán provozních nákladů projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 
Materiál 4 000 4 400 4 490 4 580 4 670 
Energie 400 440 455 470 485 
Materiál a energie celkem 4 400 4 840 4 945 5 050 5 155 
Opravy a udržování 400 440 455 470 485 
Ostatní služby 1 500 1 590 1 630 1 670 1 710 
Služby celkem 1 900 2 030 2 085 2 140 2 195 
Výkonová spotřeba 6 300 6 870 7 030 7 190 7 350 
Mzdové náklady 2 400 2 520 2 600 2 680 2 760 
Sociální a zdrav. pojistné 815 855 885 910 940 
Osobní náklady 3 215 3 375 3 485 3 590 3 700 
Odpisy stavební 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Odpisy strojní 800 800 800 800 800 
Odpisy celkem 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ostatní provozní náklady 200 220 230 240 250 
Náklady celkem 11 715 12 465 12 745 13 020 13 300 
Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Materiál 4 760 4 880 5 000 5 130 5 260 
Energie 500 515 530 550 570 
Materiál a energie celkem 5 260 5 395 5 530 5 680 5 830 
Opravy a udržování 500 510 520 530 540 
Ostatní služby 1 750 1 780 1 810 1 840 1 880 
Služby celkem 2 250 2 290 2 330 2 370 2 420 
Výkonová spotřeba 7 510 7 685 7 860 8 050 8 250 
Mzdové náklady 3 140 3 230 3 330 3 430 3 530 
Sociální a zdrav. pojistné 1 065 1 100 1 130 1 165 1 200 
Osobní náklady 4 205 4 330 4 460 4 595 4 730 
Odpisy stavební 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Odpisy strojní 800 1 000 1 000 1 000 1 000 
Odpisy celkem 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 
Ostatní provozní náklady 260 270 280 290 300 
Náklady celkem 13 975 14 485 14 800 15 135 15 480 
 

     Podrobný přehled o struktuře nákladů v jednotlivých plánovaných letech poskytuje 

tabulka 5.2. Na ni pak navazuje plán provozního zisku projektu uvedený v tabulce 5.3. Za 

předpokladu, že nákladové úroky, splátky úvěru a daň z příjmu budou zúčtovány na úrovni 

BONO auto, s.r.o., představuje vypočtený provozní zisk hrubý příspěvek realizovaného 

investičního projektu do ekonomiky celé firmy [19]. 
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Tabulka 5.3 Plán provozního zisku projektu 
 

Ukazatel (tis.Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 
Výkony celkem 16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
Náklady celkem 11 715 12 465 12 745 13 020 13 300 
Provozní zisk (EBIT) 4 285 5 185 5 795 6 200 6 540 
        
Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Výkony celkem 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160 
Náklady celkem 13 975 14 485 14 800 15 135 15 480 
Provozní zisk (EBIT) 6 125 5 905 5 830 5 765 5 685 

  

5.4 Čistý pracovní kapitál 
 
     Čistý pracovní kapitál je velmi důležitým zdrojem financování oběžného majetku firmy. 

Čím větší čistý pracovní kapitál má firmy k dispozici, tím lépe se jí daří finančně pokrýt 

některé položky oběžného majetku, především dlouhodoběji skladované zásoby. 

Z hlediska peněžních toků firmy je nezbytné sledovat přírůstky čistého pracovního 

kapitálu, které jsou součástí investičních výdajů. 

 

     Čistý pracovní kapitál stanovíme jako rozdíl mezi celkovým oběžným majetkem a 

krátkodobými závazky. Přehled o vývoji čistého pracovního kapitálu a jeho ročních 

přírůstků v průběhu uvažované životnosti investičního projektu přináší tabulka 5. 4. 

 

Tabulka 5.4 Čistý pracovní kapitál projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Zásoby 4 000 5 250 5 800 6 100 6 300 6 500 
Pohledávky z obch. styku   3 100 3 400 3 500 3 700 3 800 
Finanční majetek 600 650 700 700 700 700 
Oběžný majetek 4 600 9 000 9 900 10 300 10 700 11 000 
Závazky z obch. styku 800 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400 
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Pokračování Tabulky 5.4 Čistý pracovní kapitál projektu 

 
Závazky k zaměstnancům 
a sociál.zabezpečení   300 300 300 300 300 

Krátkodobé závazky 800 1 500 1 600 1 600 1 700 1 700 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 3 800 7 500 8 300 8 700 9 000 9 300 

Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu 

3 800 3 700 800 400 300 300 

Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019  
Zásoby 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000  
Pohledávky z obch. styku 3 850 3 900 4 000 4 000 4 000  
Finanční majetek 700 700 700 700 700  
Oběžný majetek 11 150 11 300 11 500 11 600 11 700  
Závazky z obch. styku 1 400 1 450 1 500 1 500 1 600  
Závazky k zaměstnancům 
a sociál.zabezpečení 350 350 400 400 400  

Krátkodobé závazky 1 750 1 800 1 900 1 900 2 000  
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 9 400 9 500 9 600 9 700 9 700  
Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu 100 100 100 100 0  

 
 
 Při hodnocení čistého pracovního kapitálu projektu se berou v úvahu jen ty 

nejdůležitější položky oběžného majetku a krátkodobých závazků, jejichž budoucí hodnoty 

jsme schopni předpovědět s dostatečnou věrohodností. V daném případě jsme na straně 

oběžného majetku vycházeli z položek: 

• Zásoby, 

• pohledávky z obchodního styku, 

• finanční majetek. 

na straně krátkodobých závazků z položek: 

• závazky z obchodního styku, 

• závazky k zaměstnancům a sociálnímu zabezpečení. 

 

     U zásob bylo uvažováno s dobou obratu 120 dnů ( jedná se o automobily nabízené 

autosalonem k prodeji a o náhradní díly a doplňky k servisu a opravám), u pohledávek a 

závazků z obchodního styku byla doby obratu odhadnuta (na základě zkušeností z BONO 

auto Nový Jičín) shodně na 70 dnů.  
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Hodnoty jednotlivých položek byly stanoveny takto: 

• Výše zásob byla vypočtena jakou součin uvažované doby obratu (120 dnů) a 

průměrných denních výkonů v daném roce. 

• Pohledávky z obchodního styku vyplynuly z doby obratu pohledávek (70 dnů) a 

průměrných denních výkonů. 

• Finanční majetek byl odhadnut zhruba ve výši poloviny objemu závazků 

z obchodního styku. 

• Závazky z obchodního styku byly odvozeny z doby obratu (70 dnů) a průměrné 

denní výkonové spotřeby v jednotlivých letech. 

• Závazky k zaměstnancům a soc. zabezpečení byly odhadnuty na úrovni 

průměrných měsíčních osobních nákladů. 

 

Vypočtené přírůstky čistého pracovního kapitálu v jednotlivých letech byly zahrnuty do 

plánu peněžních toků projektu. 

 

5.5 Peněžní tok majetku 
 

     Peněžní toky v jednotlivých letech jeho životnosti udává tabulka 5.5. V roce 2009 je 

uvažováno pouze s realizací investičních záměrů, proto je tento rok zatížen výhradně 

investičními výdaji v celkové výši 26 850 000 Kč. Počínaje rokem 2010 jsou tyto 

investiční výdaje postupně uhrazovány kladnými hodnotami čistého peněžního toku, které 

vznikají již jako důsledek provozování realizované investice (zejména v pořízení 

dlouhodobého majetku) a představují tak vlastní finanční efekt investičního projektu. 

 

     Na straně příjmů je v letech 2010 – 2019 uvažováno s provozními výnosy, které se 

rovnají provozním výkonům (realizované obchodní marži a tržbám za vlastní výkony).  

Těmto výnosům odpovídají na straně výdajů provozní náklady bez odpisů, ke kterým se 

připočtou výdaje investičního charakteru (přírůstky dlouhodobého majetku a čistého 

pracovního kapitálu v jednotlivých letech). Protože nedílnou součástí celkových výdajů 

vztažených k projektu je i daň z příjmu, bylo nutno tuto daň odvodit z provozního zisku (v 

praxi se používá ukazatel označený jako „zdaněný EBIT“). Vzhledem k nedostatečným 

informacím o možných budoucích změnách daňové sazby byla pro všechna léta životnosti 

projektu použita stávající sazba daně z příjmu ve výši 20%. 
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     Pro hodnocení návratnosti investičního projektu je důležitým údajem kumulovaný čistý 

peněžní tok projektu. Z jeho průběhu vyplývá, že výdaje projektu budou uhrazeny jeho 

příjmy koncem roku 2014, tedy prakticky za 5 let provozu. Doba úhrady tohoto projektu je 

proto 6 let (1 rok investiční činnosti + 5 let provozu). Celkový přebytek příjmů projektu 

nad výdaji činí za celou dobu životnosti projektu 31 898 000 Kč, což vlastně představuje 

celkový výdělek projektu. 

 

Tabulka 5.5 Peněžní tok projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Příjmy             
Výnosy   16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
Likvidační hodnota             
Příjmy celkem   16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
Výdaje             
Přírůstek dlouhodobého  
majetku 

23 050           

Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu 

3 800 3 700 800 400 300 300 

Investiční výdaje 26 850 3 700 800 400 300 300 
Náklady bez odpisů   9 715 10 465 10 745 11 020 11 300 
Daň z příjmů   857 1 037 1 159 1 240 1 308 
Výdaje celkem 26 850 14 272 12 302 12 304 12 560 12 908 
Čistý peněžní tok -26 850 1 728 5 348 6 236 6 660 6 932 
Kumulovaný čistý  
peněžní tok 

-26 850 -25 122 -19 774 -13 538 -6 878 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

Pokračování Tabulky 5.5. Peněžní tok projektu 
 

Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Příjmy           
Výnosy 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160 
Likvidační hodnota           
Příjmy celkem 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160 
Výdaje           
Přírůstek dlouhodobého  
majetku 

2 000         

Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu 

100 100 100 100 0 

Investiční výdaje 2 100 100 100 100 0 
Náklady bez odpisů 11 975 12 285 12 600 12 935 13 280 
Daň z příjmů 1 225 1 181 1 166 1 153 1 136 
Výdaje celkem 15 300 13 566 13 866 14 188 14 416 
Čistý peněžní tok 4 800 6 824 6 764 6 712 6 744 
Kumulovaný čistý  
peněžní tok 

4 854 11 678 18 442 25 154 31 898 

 

 

5.6 Komplexní finanční plán projektu 
 
     Finanční plán projektu vychází z předpokladu, že na vrub investičního projektu, tedy 

zřízené provozovny BONO auto Frýdek – Místek připadne i zatížení úvěrem a z něho 

vyplývajícími úroky. Z metodického hlediska to znamená, že k provozním nákladům musí 

být přičteny i nákladové úroky a do celkových výdajů bude započtena splátky úvěru. Je 

zřejmé, že v důsledku těchto kroků se:  

• sníží hospodářský výsledek před zdaněním oproti původnímu provoznímu 

zisku vždy o hodnotu nákladových úroků, tím se sníží i výše daně z příjmu při 

uvažované 20% daňové sazbě, 

• zvýší celkové výdaje o hodnotu splátky úvěru. 

 

     Ve finančním plánu budeme uvažovat se stávající 6% úrokovou sazbou po celou dobu 

životnosti projektu. Úvěr ve výši 18 000 000 Kč bude splácen rovnoměrně po dobu 10 let, 

tedy v částce 1 800 000 Kč ročně (vždy na konci roku). 

     Zahrnutí nákladových úroků resp. splátek úvěru do finančního plánu projektu vede 

k situaci, kdy na konci prvního roku provozu (2010) vzniká záporné saldo peněžního toku. 
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Tuto situaci proto navrhujeme řešit navýšením vlastního kapitálu vloženého do projektu 

z původních 8 850 000 Kč na 10 000 000 Kč, tedy o 1 150 000 Kč. Tato částka umožní 

vykompenzovat záporné saldo hotovosti na konci roku 2010. 

     Podrobný přehled o výkazu zisku a ztrát v letech 2010 – 2019 poskytne tabulka 5.6, 

plánový výkaz peněžních toků v těchto letech je uveden v tabulce 5.7. 

 

Tabulka 5.6 Plánový výkaz zisku a ztrát 

Ukazatel (tis.Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Výkony celkem 16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 

Výkonová spotřeba 6 300 6 870 7 030 7 190 7 350 
Spotřeba materiálu a energie 4 400 4 840 4 945 5 050 5 155 
Služby 1 900 2 030 2 085 2 140 2 195 
Přidaná hodnota 9 700 10 780 11 510 12 030 12 490 
Osobní náklady 3 215 3 375 3 485 3 590 3 700 
Odpisy dlouhodobého  
majetku 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ostatní provozní náklady 200 220 230 240 250 
Nákladové úroky 1 080 972 864 756 648 
Hospodářský výsledek  
před zdaněním 3 205 4 213 4 931 5 444 5 892 

Daň z příjmů 641 843 986 1 089 1 179 
Hospodářský výsledek  
po zdanění 2 564 3 370 3 945 4 355 4 713 

Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Výkony celkem 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160 
Výkonová spotřeba 7 510 7 685 7 860 8 050 8 250 
Spotřeba materiálu a energie 5 260 5 395 5 530 5 680 5 830 
Služby 2 250 2 290 2 330 2 370 2 420 
Přidaná hodnota 12 590 12 705 12 770 12 850 12 910 
Osobní náklady 4 205 4 330 4 460 4 595 4 730 
Odpisy dlouhodobého  
majetku 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 

Ostatní provozní náklady 260 270 280 290 300 
Nákladové úroky 540 432 324 216 108 
Hospodářský výsledek  
před zdaněním 5 585 5 473 5 506 5 549 5 572 

Daň z příjmů 1 117 1 095 1 101 1 110 1 115 
Hospodářský výsledek  
po zdanění 4 468 4 378 4 405 4 439 4 457 
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Tabulka 5.7 Plánový výkaz peněžních toků 

Ukazatel (tis.Kč) 2019 2010 2011 2012 2013 2014 
Vlastní kapitál 10 000           
Dlouhodobý úvěr 18 000           
Výnosy   16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
Příjmy celkem 28 000 16 000 17 650 18 540 19 220 19 840 
Investiční výdaje 26 850 3 700 800 400 300 300 
Splátky úvěru   1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 
Náklady bez odpisů   10 795 11 437 11 609 11 776 11 948 
Daň z příjmů   641 843 986 1 089 1 179 
Výdaje celkem 26 850 16 936 14 840 14 795 14 965 15 227 
Bilance hotovosti -26 850 -936 2 810 3 745 4 255 4 613 
Stav peněž. prostř. na  
začátku roku 28 000 1 150 214 3 024 3 024 7 279 

Stav peněž. prostř. na  
konci roku 1 150 214 3 024 6 769 7 279 11 982 

         
Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019  
Vlastní kapitál            
Dlouhodobý úvěr            
Výnosy 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160  
Příjmy celkem 20 100 20 390 20 630 20 900 21 160  
Investiční výdaje 2 100 100 100 100 0  
Splátky úvěru 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800  
Náklady bez odpisů 12 515 12 717 12 924 13 151 13 388  
Daň z příjmů 1 117 1 095 1 101 1 110 1 115  
Výdaje celkem 17 532 15 712 15 925 16 161 16 303  
Bilance hotovosti 2 568 4 678 4 705 4 739 4 857  
Stav peněž. prostř. na  
začátku roku 11 892 14 460 19 138 23 843 28 582 

 
Stav peněž. prostř. na  
konci roku 14 460 19 138 23 843 28 582 33 439 
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6. Hodnocení přínosů realizované investice pro podnik 
 

6.1 Stanovení kritérií ekonomické efektivnosti projektu 
 

     Při propočtu kritérií ekonomické efektivnosti projektu budeme vycházet z peněžního 

toku projektu (viz.tabulka 5.5), který byl sestaven na bázi provozních výkonů a provozních 

nákladů. Základem hodnocení ekonomické efektivnosti projektu tak bude provozní zisk 

(EBIT), tedy zisk před úroky a daněmi. 

     Nejvýraznějším ukazatelem, který umožňuje objektivně posoudit efektivnost projektu, 

je čistá současná hodnota projektu. Je to v podstatě hodnota, kterou pro nás má projekt ve 

výchozím bodě realizace, a to za předpokladu, že nám v budoucnu umožní realizovat 

požadovaný (projektovaný) výnos. Čím je tato hodnota vyšší, tím je realizace projektu 

efektivnější a tím i pro nás přínosnější. 

     Východiskem pro výpočet čisté současné hodnoty projektu je jednak  čistý peněžní tok 

projektu, jednak také diskontní sazba projektu. Ve většině případů odvozujeme diskontní 

sazbu projektu od vážených průměrných nákladů na kapitál, který je s projektem spojen: 

          (6.1) 

 
 

kde        jsou vážené kapitálové náklady (%), 

         jsou náklady vlastního kapitálu (%), 

  jsou náklady cizího kapitálu (%),  

 CK je výše cizího kapitálu (Kč), 

 VK je výše vlastního kapitálu (Kč), 

 K je výše celkového kapitálu (Kč), 

       je sazba daně z příjmů. 

  

     Náklady vlastního kapitálu jsou většinou stanoveny v závislosti na rizikovosti 

podnikání firmy a de facto představují požadovaný výnos z investovaného vlastního 

kapitálu. Náklady na cizí kapitál se převážně uvažují na úrovni sjednané úrokové sazby. V 

případě daného projektu byla sjednána úroková míra z poskytnutého úvěru ve výši 6% 

(uvažujeme její stávající úroveň bez ohledu na dohodnutou proměnlivou výši), náklady na 

vlastní kapitál byly odhadnuty ve výši 8,4%. Vlastní kapitál investovaný do projektu činí   
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8 850 000 Kč, dlouhodobý úvěr má hodnotu 10 000 000 Kč. Celkové vážené náklady na 

kapitál jsou pak: 

          (6.2) 

 
 

Vypočtenou sazbu použijeme jako diskontní sazbu projektu a na jejím základě stanovíme 

diskontní faktor. Jeho hodnota je v prvním roce (počínaje rokem investování) 

 
a v dalších letech se postupně zvyšuje exponent ve jmenovateli, takže 

 

 
Hodnoty čistého peněžního toku i diskontní faktoru v jednotlivých letech životnosti 

projektu jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

 

Tabulka 6.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Diskontní sazba projektu  
Mk = 6%             

Čistý peněžní tok  
ČPT -26 850 1 728 5 348 6 236 6 660 6 932 

Kumulovaný čistý peněžní  
tok -26 850 -25 122 -19 774 -13 538 -6 878 54 

Diskontní faktor 0,9434 0,89 0,8396 0,792 0,7473 0,705 
Diskontovaný ČPT -25 330 1 538 4 490 4 939 4 977 4 887 
Kumulovaný diskont. ČPT -25 330 -23 792 -19 302 -14 363 -9 386 -4 499 
Investiční výdaje 26 850 3 700 800 400 300 300 
Diskontované inv. výdaje 25 330 3 293 672 317 224 212 
Kumulované diskont.  
inv. výdaje 25 330 28 623 29 295 29 612 29 836 30 048 
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Pokračování Tabulky 6.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019  
Diskontní sazba projektu  
Mk = 6%           

 
Čistý peněžní tok  ČPT 4 800 6 824 6 764 6 712 6 744  
Kumulovaný čistý peněžní  
tok 4 854 11 678 18 442 25 154 31 898 

 
Diskontní faktor 0,665 0,6274 0,5919 0,5584 0,5268  
Diskontovaný ČPT 3 192 4 281 4 004 3 748 3 553  
Kumulovaný diskont. ČPT -1 307 2 974 6 978 10 726 14 279  
Investiční výdaje 2 100 100 100 100 0  
Diskontované inv. výdaje 1 397 63 59 56 0  
Kumulované diskont.  
inv. výdaje 31 445 31 508 31 567 31 623 31 623 

 
 

     Na základě těchto údajů je vypočten diskontovaný čistý peněžní tok v jednotlivých 

letech, a jeho postupným načítáním v jednotlivých letech je pak odvozen tzv. kumulovaný 

diskontovaný čistý peněžní tok, jehož hodnota na konci životnosti projektu v roce 2019 

představuje čistou současnou hodnotu  projektu. Jak vyplývá z tabulky 6.1, činí čistá 

současná hodnota hodnoceného projektu 14 279 000 Kč, je tedy kladná (s výrazně vyšší 

hodnotou než nula). Z hlediska závěru hodnocení to znamená, že v daném případě jde o 

ekonomicky efektivní projekt, který výrazně přispívá ke zvýšení hodnoty celé firmy. 

 

6.2 Hodnocení rentability a rizika projektu 
 
     Na základě znalosti čisté současné hodnoty můžeme stanovit i tzv. index rentability 

projektu. Jeho hodnotu vypočteme jako podíl čisté současné hodnoty projektu a jeho 

diskontovaných investičních nákladů. Investiční náklady (výdaje) přitom diskontujeme 

stejnou diskontní sazbou (nk = 6%) jako čistý peněžní tok. 

     Hodnoty investičních výdajů, převzaté z výkazu peněžních toků projektu (viz. Tabulka 

5.5), i jejich diskontovaná výše v jednotlivých letech životnosti projektu jsou uvedeny v 

tabulce 6.1. Kumulovaná hodnota diskontovaných investičních výdajů v roce 2019 činí                     

31 623 000 Kč. Z toho vyplývá, že index rentability projektu:  
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     Může tedy říci, že celková rentabilita projektu je 145,15% (1,0 + 0,4515) nebo také, že 

výnosnost projektu ve vztahu k investovaným základům je 45,15%. V této výši přispívá 

projekt ke zlepšení ekonomických parametrů firmy. 

     V souvislosti s hodnocením rentability a rizikovosti projektu je také velmi účelné určit 

tzv. vnitřní výnosové procento projektu (interval rate of return), které je možno chápat jako 

výnosnost, kterou projekt poskytuje během svého života. Číselně se vnitřní výnosové 

procento rovná takové diskontní sazbě, při které je čistá současná hodnota projektu rovna 

nule. 

     Stanovení vnitřního výnosového procenta je výrazně obtížnější než určení čisté 

současné hodnoty projektu, protože je řešením rovnice n-tého stupně, kde n je doba 

životnosti projektu (v daném případě by n = 11, což představuje 1 rok investování a 10 let 

provozu). Bez příslušného počítačového softwaru je nutno postupovat tak, že se 

opakovanými propočty určí čisté současné hodnoty projektu pro různé hodnoty diskontních 

sazeb. 

 

Tabulka 6.2 Stanovení vnitřního výnosového procenta projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Diskontní sazba  
nk = 10%             

Diskontní faktor 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,621 0,5645 
Diskontovaný ČPT -24 409 1 428 4 018 4 259 4 136 3 913 
Kumulovaný diskont. ČPT -24 409 -22 981 -18 963 -14 704 -10 568 -6 655 
Diskontní sazba  
nk = 14%             

Diskontní faktor 0,8772 0,7695 0,675 0,592 0,5194 0,4556 
Diskontovaný ČPT -23 553 1 330 3 610 3 692 3 459 3 158 
Kumulovaný diskont. ČPT -23 553 -22 223 -18 613 -14 921 -11 462 -8 304 
Diskontní sazba  
nk = 15%             

Diskontní faktor 0,8696 0,756 0,6575 0,5718 0,497 0,4323 
Diskontovaný ČPT -23 349 1 306 3 516 3 566 3 310 2 997 
Kumulovaný diskont. ČPT -23 349 -22 043 -18 527 -14 961 -11 651 -8 654 
Diskontní sazba  
nk = 16%             

Diskontní faktor 0,862 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 0,4104 
Diskontovaný ČPT -23 145 1 284 3 426 3 444 3 171 2 845 
Kumulovaný diskont. ČPT -23 145 -21 861 -18 435 -14 991 -11 820 -8 975 
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Pokračování Tabulky 6.2 Stanovení vnitřního výnosového procenta projektu 

Ukazatel (tis.Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 
Diskontní sazba  
nk = 10%           

Diskontní faktor 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505 
Diskontovaný ČPT 2 463 3 183 2 869 2 587 2 364 
Kumulovaný diskont. ČPT -4 192 -1 009 1 860 4 447 6 811 
                
Diskontní sazba  
nk = 14%           

Diskontní faktor 0,3996 0,3506 0,3075 0,2697 0,2366 
Diskontovaný ČPT 1 918 2 392 2 080 1 810 1 596 
Kumulovaný diskont. ČPT -6 386 -3 994 -1 914 -104 1 492 
                
Diskontní sazba  
nk = 15%           

Diskontní faktor 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 0,2149 
Diskontovaný ČPT 1 804 2 231 1 923 1 659 1 449 
Kumulovaný diskont. ČPT -6 850 -4 619 -2 696 -1 037 412 

  
Diskontní sazba  
nk = 16%           

Diskontní faktor 0,3538 0,305 0,263 0,2267 0,1954 
Diskontovaný ČPT 1 698 2 081 1 779 1 522 1 318 
Kumulovaný diskont. ČPT -7 277 -5 196 -3 417 -1 895 -577 
 

     Jak vyplývá z tabulky 6.2, byly v případě daného projektu vypočteny jeho čisté 

současné hodnoty postupně pro diskontní sazby: 10%, 14%, 15% a 16%. Z vypočtených 

hodnot je zřejmé, že čistá současná hodnota projektu rovna nule bude někde mezi diskontní 

sazbou 15% (ČSH = +412 000 Kč) a diskontní sazbou 16% (ČSH = - 577 000 Kč). Pomocí 

interpolace v tomto intervalu vypočteme přesněji hodnotu vnitřního výnosového procenta: 

         (6.3) 

 
     Vnitřní výnosové procento projektu je výrazně vyšší než jeho uplatněná diskontní sazba 

6%. Jestliže tedy při stanovené struktuře kapitálových finančních zdrojů (18 mil. Kč 

dlouhodobý úvěr a 8,850 mil. Kč vlastní kapitál) očekáváme průměrnou úrokovou sazbu z 

úvěru 6% a náklady na vlastní kapitál (= rizikovost vlastního kapitálu) 8,4%, pak skutečná 

výnosnost projektu během jeho života vyplývající z vnitřního výnosového procenta 15,4% 
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umožní dosahovat např. i při dvojnásobné úrokové sazbě (i = 12%) až 17% výnosnost 

vlastního kapitálu. 

     Čím větší je rozdíl mezi vnitřní výnosovou sazbou projektu a jeho uvažovanou 

diskontní sazbou, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. V případě hodnoceného 

projektu je rozpětí variability diskontní sazby dáno poměrem  

 
což jednoznačně svědčí o vysoké ekonomické efektivnosti a relativní nízké rizikovosti 

tohoto projektu. 
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7. Závěr 
 

     Cílem diplomové práce bylo zpracovat podklady pro investiční projekt, který bude 

zahrnovat poznatky potřebné pro rozhodování se, jaké investiční zdroje bude výhodné 

zajistit pro další rozvoj firmy BONO auto Frýdek - Místek.  

 

     Při jeho zpracování byla využita celá řada analytických metod a nástrojů (SWOT 

analýzy, marketingová analýzy, analýza rizik aj.),  vhodná pro tzv. před investiční fázi 

procesy přípravy a realizace investičního projektu. Samotná investiční fáze projektu pak 

zahrnuje plán vlastní realizace projektu, tzn. klíčové aktivity realizace, jako jsou výstavba, 

dodávka a montáž zařízení aj., zkrátka všechny potřebné vstupy do zahájení provozu 

autosalonu a servisu BONO auto v regionu města Frýdek - Místek.  

 

     Abychom mohli zahájit investiční fázi projektu nové provozovny, bylo potřeba provést 

finanční a ekonomické zhodnocení investice. Proto jsem se v diplomové práci také zabýval 

ekonomickými aspekty investičního projektu a jejich uplatněním při sestavení co 

nejvhodnějšího plánu a jeho následné efektivní realizace. Bylo nutné v prvé řadě vyjít z 

toho, že dle předběžného rozpočtu si realizace investičního projektu vyžádá celkové 

investiční náklady ve výši 26 850 000 Kč. Nicméně na základě propočtu kritérií 

ekonomické efektivnosti projektu jednoznačně vyplynulo, že navržený investiční projekt je 

vysoce efektivní a jeho realizace představuje pro firmu významný přínos. Toto hodnocení 

vycházelo především ze stanovení čisté současné hodnoty projektu jako základního kritéria              

Pro rozhodování o jeho přijetí či zamítnutí. Pro vlastní průběh realizace a provozu projektu 

však neplatí, že stanovené parametry projektu budou zajišťovány automaticky bez dalšího 

cílevědomého úsilí řídících pracovníků. Naopak si musíme stále uvědomovat, že při 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektu jsme vycházeli z určitého předpokladu o 

budoucích hodnotách veličin, především diskontních sazeb (nákladů kapitálu) a peněžních 

toků projektu. Přitom jsme uplatňovali převážně deterministický přístup založený na 

jediném nejpravděpodobnějším odhadu těchto veličin, při němž navíc převládal 

optimistický pohled na budoucí vývoj. Ve skutečnosti podléhá každá z těchto 

prognózovaných nebo plánovaných veličin celé řadě různých vlivů a faktorů, které 

zakládají výraznou variabilitu a nejistotu jejich budoucího vývoje.  
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     Možné změny parametrů projektu, respektive faktorů podnikatelského okolí proto 

v průběhu realizace projektu vyžadují, aby byla věnována systematická pozornost zejména 

dvěma důležitým oblastem řízení:  

1. řízení rizika projektu 

2. řízení hodnoty projektu. 
 

     Základem řízení rizika je systematický postup práce s rizikem a nejistotou, který je 

zaměřen na zvýšení kvality přípravy, hodnocení a realizace projektů. Konkrétní náplň 

řízení rizika projektu by měla být členěna do těchto etap:  

• určení faktorů rizika projektu, 

• stanovení významnosti těchto faktorů, 

• stanovení rizika projektu, 

• příprava plánu korekčních opatření. 
 

     Kromě výše uvedených fází je součástí řízení rizika také operativní řízení rizika, které 

se provádí jak při vlastní realizaci projektu, tak i v průběhu provozu projektu.  V rámci 

operativního řízení rizika jde především o systematické sledování významných faktorů 

(zejména externích), které by mohly ohrozit úspěšné výsledky, a o identifikaci rizikových 

situací, které vyžadují realizaci nápravných kroků.  

     Stejně významnou oblastí, která si v souvislosti s investičním projektem  a jeho 

realizací zaslouží trvalou pozornost, je oblast řízení hodnoty projektu. V tomto případě je 

nezbytné zaměřit řídící opatření  na ty parametry projektu a ovlivnitelné faktory 

podnikatelského okolí, jejichž pozitivní změny nejvíce přispívají ke zvýšení hodnoty 

projektu. Skutečné zdroje hodnoty projektu lze úspěšně iniciovat pouze za situace, kdy má 

podnik určité výhody a přednosti vzhledem ke své konkurenci. Zdroje těchto 

konkurenčních výhod musíme hledat především ve vysoké úrovni a kvalitě managementu., 

který zajistí jak dosažení nižších provozních nákladů, tak i vysokou flexibilitu podniku, a 

tím i dominantní konkurenceschopné postavení podniku na trhu. Jedině za těchto 

podmínek může být vypočítaná čistá současná hodnota projektu zárukou jeho skutečné 

ekonomické výhodnosti.  

 

     Zadání diplomové práce je v souladu se  strukturou i obsahem samotné diplomové 

práce. Při zhodnocení dosažených výsledků lze konstatovat, že byl rovněž splněn 

stanovený cíl diplomové práce. 
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Shrnutí 
 
 
 
 

           V mé práci jsem se zabýval podnikatelskou strategií při vyhledávání investičních 

možností. Výsledkem byla stavba nové provozovny s předmětem podnikání  nákup a prodej 

automobilů, včetně servisních služeb. Velmi významná byla analýza volby směru podnikání a 

dislokace v terénu. Byla provedena rovněž finanční analýza s cílem zjištění návratnosti 

investic v čase. Následně v rámci řízení podnikové ekonomiky byla vytvořena taková 

organizační struktura, která zajišťuje efektivní chod provozovny při nízkých nákladech. Cílem 

bylo nejen navrhnout a propočíst investiční záměr, ale na základě faktických údajů objektivně 

zasadit tento do reálného konkurenčního prostředí. 

 

 

 

 

Resume 
Within the scope of my work I have been engaged in entrepreneurial strategy at searching for 

channels for investment. It resulted in construction of brand new business premises where the 

subject of enterprise was the automobile purchase and sales, including service and parts 

department. A matter of great weight was laid on the analysis of the business course selection 

and dislocation within the vicinity. Among others, the financial analysis was conducted with 

the objective to determine the return rate of investment within the time frame. And 

subsequently there was established such an organizational structure within the company 

economics management which provides efficient running of the premises at the low costs. 

The objective was not only to design and calculate the investment project but also, based on 

actual data, objectively to set it into factual competitive environment. 

  

 


