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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je analýza stávající technologie výroby chlazených 

paštik a chlazených hotových jídel. Zároveň navrhuji varianty na nové moţnosti této 

technologie výroby spolus vyhodnocením návratnosti investice adalšího optimálního 

řešení. Pozornost je zaměřena i na faktory ovlivňující investiční rozhodovaní, SWOT 

analýzu, analýzu trţních příleţitostí a marketingový mix. 

Klíčové slova: 

SWOT analýza, marketingový mix, inovace, investiční projekt a čistá součastná 

hodnota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Thepurposeofthediplomaistheanalysisofthecurrent technology ofproductionofcooled 

pate and cooledpre-cooked food. Herewith I proposevariationsofnewpossibilitiesofthis 

technology alongwithevaluationofinvestment return and furtheroptimalsolution. Diplomais 

set to factorsaffecting to investmentdetermination, SWOT analysis, market 

opportunityanalysis and marketing mix. 

Keywords: 

SWOT analysis, marketing mix, innovation, investmentproject and netpresentvalue. 
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1 ÚVOD 

Stálý rozvoj výrobního programu a nutné inovace výrobkŧ určují hlavní rysy 

rozvoje výrobní základny podniku . Také neustále se zvyšující pracovní tempo , objem 

výroby, kvalita výrobku a produktivita prácevedou k nutné kontinuální inovaci 

výrobní základny podniku . Všechny firmy si v dnešní době přejí vykazovat vysokou 

kvalitu produktŧ a nabídnout široké moţnosti, jak uspokojit potřeby zákazníka , avšak 

mnoho z těchto firem nemá tyto moţ nosti, a to především vzhledem k výkonnosti 

strojŧ, pruţnostivýroby, nebo také z nedostatku kvalifikovaných pracovníkŧ.  

Proto je nutné , aby firmy investovaly peníze do obno vovacích procesŧ, jako je 

např: provozní udrţování, opravování, modernizování, rekonstruování či nahrazování 

opotřebenýchzařízení novými či rozšiřoval y svoji stávající výrobní základnu. Kaţdá 

společnost, jejímţ cílem je dosahovat stabilního úspěchu na trhu a dosahování zisku, 

musí neustále inovovat své výrobky, optimalizovat veškeré firemní procesy a vyuţít 

moderních poznatkŧ z oboru, ve kterém na trhu pŧsobí. Včasná aplikace novinek totiţ 

mŧţe zajistit společnosti dočasné prvenství na trhu nebo jí přinese určité výhody před 

konkurencí. Z tohoto dŧvodu je jednou z klíčových povinností managera zvládnout 

inovační proces ve firmě a ve správný okamţik vloţit investiční prostředky do 

potřebného segmentu firmy. Při modernizaci se klade velký dŧraz na ekonomičnost 

daného řešení a na dobu návratnosti investice. Při modernizaci výrobního zářízení je 

celý projekt veden v rámci výhledu do budoucna, a to na několik let, proto je nutné 

zabezpečit kvalitu , přesnost a výkonnostnových řešení tak, aby po dosaţení cílových 

ukazatelŧ byla výrobamoderní , a to po celou dobu ekonomické efektivnosti , kdy je 

daná investice realizována. 

Společnost Slovácká Fruta, a.s. provedla v roce 2006 rozsáhlou investici do 

nové technologie výroby chlazených paštik a chlazených hotových jídel. I přes 

hospodářskou krizi se ukázalo, ţe vynaloţené prostředky do nové technologie byly 

správné. Celá investice se vrátila v následujících třech letech. Společnost očekává, ţe 

poptávka po sortimentu chlazených potravin z kontinuální technologie výroby 

v následujících třech letech vzroste aţ o padesát procent, proto chce zmodernizovat 

své výrobní technologie a kapacity. Modernizace má za úkol zlepšit kvalitu produktŧ 

pouţitím uzavřených varných systémŧ a zvýšit zdravotní nezávadnost, a tím 
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bezpečnost výrobkŧ. V neposlední řadě dojde také ke zdokonalení vlastností výrobkŧ, 

a to díky pouţití vakuových balících systémŧ. Toto řešení přinese moţnost rychleji 

zareagovat na změny přebalŧ produktŧ, a tím snáze reagovat na vývoj změn 

probíhajících na trzích. Nové obaly tak spolu s propagací výrobkŧ značky Slovácká 

Fruta, a.s. zajistí, ţe tato společnost zvýší svŧj podíl a rozšíří sortiment chlazených 

hotových jídel na stávajícím trhu. 

Celá modernizace bude hledat nejlepší řešení, které bude nejvíce schopno 

reagovat na podněty poptávky na trhu a které bude sniţovat náklady na výrobu. 

Dalším, a neméně podstatným bodem této modernizace je i zlepšení pracovních 

podmínek zaměstnancŧ závodu a sníţení zátěţe přírody. Rozsah modernizace bude 

zasahovat do stávající haly na výrobu chlazených potravin, kde bude vybudovaná nová 

linka, která zajistí navýšení výrobní kapacity chlazených výrobkŧ aţ na hodnotu 500 

tun za rok. Výsledek celé modernizace závodu Slovácká Fruta, a.s. bude mít za 

následek expanzi na trhu s chlazenými potravinami. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU SLOVÁCKÁ 

FRUTA,a.s 

2.1 Historie a současnost 

Akciová společnost Slovácká Fruta,a.sse sídlem v Kunovicích, byla zaloţena 

fondem národního majetku České republiky k 1. 6. 1993. Hlavním předmětem činnosti 

je výroba a prodej konzervovaných potravin na bázi zeleniny, ovoce a masa. Počátky 

nynější akciové společnosti Slovácká Fruta, a.s., sahají aţ do roku 1905, kdy byla 

tehdejším majitelem Antonínem Horsákem zahájena výroba octa a sodové vody. 

Později, a to v roce 1925, byla zavedena výroba sterilovaných okurek, sterilované a 

nakládané zeleniny. Tato produkce byla úspěšně rozvíjena, především kvalitou svých 

výrobkŧ získala společnost stabilní postavení na trhu. Po znárodnění v roce 1948 byla 

společnost zahrnuta do národního podniku s názvem Valašsko – slovácká pálenice a 

konzervárna.  

V 50. letech byla produkce rozšířena o marinované zelí, dále pak o hotová jídla a 

masové pomazánky. Dobrá kvalita výrobkŧ dřívějšího závodu SLOKO Kunovice, pak 

OTMY – Slovácké Fruty a nyní nově opět pouze Slovácké Fruty, a.s., je u spotřebitelŧ 

dobře známá a její výrobky trvale ţádané. V novodobé historii je podstatnou změnou 

kapitálové propojení se silnou firmou obdobného zaměření – HAMÉ, a.s., v roce 

1999. 

Ve firmě probíhá od roku 1999 intenzivní modernizace výrobních prostor i 

technologie. 

 V současné době je tato společnost drţitelem certifikace o exportu 

potravinových výrobkŧ do zemí EU a Ruska. Společnost má jiţ několik let zpracován 

certifikovaný systém HACCP, který je dŧsledně dodrţován a dále zdokonalován 

společně s dalším zdokonalováním výrobních technologií.Součastný stav výroby ve 

společnosti Slovácká Fruta Kunovice a.s. je rozdělen do dvou výrobních objektŧ: 

hlavní výrobní budova – provozovna EU, kde se vyrábí chlazené paštiky do 

plastových obalŧ, střívek a skleněných obalŧ; chlazené paštiky do forem; chlazená a 

sterilovaná hotová jídla do plastových obalŧ; sterilované paštiky do hliníkových a 

skleněných obalŧ; sterilované omáčky s masem; zeleninová a masozeleninová 

kojenecká výţiva. V této provozovně se vyrábí ve třech výrobních směnách denně, 
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celoročně.Druhým výrobním objektem je provoz pro sezónní výrobu – kysaného zelí - 

krouhanky a následné zpracování do skleněných obalŧ na výrobních linkách. 

Akciová společnost vytvořila v roce 2009 hospodářský výsledek před 

zdaněním ve výši 8 765 613,38 Kč. Po splnění daňových povinností činí hospodářský 

výsledek zisk 7 717 855 Kč. Slovácká Fruta,a.s.v posledních dvou letech investuje do 

modernizace svého výrobního závodu částku 29 331 000 Kč.  Pro rok 2010 jsou 

očekávány investice v navýšení výrobní kapacity výroby na chlazené paštiky a 

chlazená hotová jídla. V příloze číslo 7. se nachází rozvaha společnosti. 

 

2.2 Certifikáty Slovácké FRUTY, a.s. Kunovice: 

 Zařazení do seznamu exportních závodŧ pro vývoz výrobkŧ do EU od 

12.8. 2003 . 

 Schválení o registraci – oválné razítko, pod veterinárním číslem CZ 

314, opakovaně vydané 8.9. 2006 . 

 Certifikát HACCP vydaný společností CSQ-CERT, opakovaně vydán 

20.5. 2005. 

 Certifikát pro výrobu BIO potravin, vydaný společností AB-CERT, 

registrace ode dne 8.9. 2006 . 

 

2.3 Hlavní podnikatelské aktivity: 

Hlavní činnosti akciové společnosti je výroba a prodej konzervárenských 

hotových výrobkŧ na bázi zeleniny a masa. 

 

Hlavní výrobky: 

 

 Masové paštiky:(lahŧdkové, provensálská, mandlová, játrová, 

Májkaapod.) 

 Zelenina sterilovaná:(zelí kyselé, zelí bílé apod.) 

 Kojenecká výživa:(masová, zeleninová, ovocná, tvarohová apod.) 
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2.4 Prodeje výrobků 

Tab. č. 1 Prodeje výrobků (t/ rok) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.5 Průměrný počet zaměstnanců za poslední tři roky 

Tabč. 2 Průměrný počet zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.6 Struktura společnosti 

             Obrázek č. 1 Struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Řízení nákladů 

Pro dosaţení účinného řízení nákladŧ je zapotřebí dobře rozčlenit náklady. Toto 

rozčlenění je vyvolané potřebou řešení určitého problému, jako mŧţe být řízené 

nákladŧ, tvorba kalkulací a kontrola vynaloţených nákladŧ.  

Při budoucím plánováním nákladŧ je dŧleţité vycházet z rozdělení nákladŧ na 

variabilní a konstantní, a to především v případě, kdy se při jejich plánování vychází 

ze skutečnosti za období kratší neţ jeden rok (např. za 1.-10. měsíc). V tomto případě 

je pak vhodné variabilní náklady nejprve přepočítat koeficientem předpokládané 

změny objemu výkonŧ (výroby) a konstantní náklady koeficientem změny (váhy) 

období.  

Při tvorbě kalkulací je dŧleţité vědět, který náklad je jednicový a je u něho 

primárně známa měrná spotřeba vstupŧ (materiál, energie, mzdy) na jednotku 

kalkulační jednice (výrobku) a který náklad je reţijní a je u něho primárně známa jeho 

hodnota např. za středisko a na kalkulační jednici je nutno tento náklad dodatečně 

vypočítat (alokovat, rozvrhnout). 

Při kvantifikaci nákladŧ za určité období je zase vhodné vyuţít druhové 

členění nákladŧ, tj. např. na materiál, energie, výkony, mzdové náklady, odpisy apod.  

Přehled nejčastěji pouţívaných členění nákladŧ je uveden na obrázku.
1
 

 

    Obrázek č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 

1
MRUZKOVÁ, J.,Studijní materiály Teorie nákladů, Ostrava: EkF VŠB- TU, 2006,str. 20. 

KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŦ, 

 ÚČELOVÉ ČLENÍNÍ NÁKLADŦ, 

 PODLE VZTAHU KE ZMĚNĚ OBJEMU VÝKONŦ, 

 Z HLEDISKA ROZHODOVACÍCH PROCESŦ, 

 Z HLEDISKA ZMĚN V PODMÍNKÝCH NÁKLADOVÉHO 

PROCESU. 
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3.2 Druhové členění nákladů 

Náklady jsou dŧleţitým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem 

managementu je usměrňovat a řídit je a prŧběţně se snaţit celkové náklady sniţovat. 

Řízení nákladŧ vyţaduje jejich podrobné třídění. Náklady mŧţeme definovat jako 

v penězích vyjádřenou účelově zaměřenou spotřebu prostředkŧ a práce, související 

s fungováním podniku. 

 prvotnost – tento náklad se objevuje v procesu poprvé. 

 jednoduchost – náklad obsahuje pouze jeden vymezený druh výrobního 

činitele. 

 jsou externí- náklad vzniká spotřebou výrobkŧ, prací nebo sluţeb jiných 

subjektŧ 

Náklady lze druhově rozdělit na: 

a) provozní náklady – do těchto nákladŧ mŧţeme zařadit spotřebu materiálu, 

spotřebu energií, ale i osobní náklady, 

b) finanční náklady – tj. úroky a prodané cenné papíry, 

c) mimořádné náklady – např. náklady spjaté se škodou, mimořádné odměny.
2
 

Druhovým členěním nákladŧ mŧţeme rozumět jako jejich soustředění do 

druhově stejnorodých skupin - nákladových druhŧ, ať jiţ v rámci 5. nebo 8. účtové 

třídy. Za nákladové druhy, lze v této souvislosti povaţovat systematické účty v rámci 

těchto účtovacích tříd, které mŧţeme chápat jako především provozní náklady 

(spotřeba materiálu, spotřeba energie, sluţby- tady patří např. opravy a údrţba, osobní 

náklady – zahrnují mzdy, odpisy, daně a poplatky a ostatní provozní náklady), 

finanční náklady (úroky a prodané cenné papíry) a mimořádné náklady. 

3.3 Účelové členění nákladů 

Z pohledu potřeby zjištění efektivnosti prováděných operací (činností, výkonŧ) 

je druhové členění nákladŧ nevyhovující. Pro určení vztahu jednotlivých druhŧ 

nákladŧ k jednotlivým výkonŧm (výrobkŧm, činnostem), a tím vytvoření předpokladu 

pro zjištění efektivnosti těchto výkonŧ se pouţívá účelové členění nákladŧ. 

                                                 

2
DLUHOŠOVÁ, D. a kolektiv, Teorie nákladů a kalkulace, Praha: Ekopress, 2003, str. 8 
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Nedŧleţitějším v praxi vyuţívaným účelovým členěním nákladŧ je členění nákladŧ na 

jednicové a reţijní.
3
 

3.4 Členění nákladů ke vztahu k procesu 

Pro určení vztahu jednotlivých nákladŧ k podnikovým výkonŧm a jejich 

efektivnosti se pouţívá členění nákladŧ na technologické a náklady na obsluhu, 

zajištění a řízení technologického procesu. 

 

Technologické náklady vznikají v souvislosti s uskutečňováním 

technologických operací, tj. v přímé souvislosti s výrobou konkrétních výrobkŧ, 

například spotřeba desek při výrobě nábytku, mouky při výrobě pečiva, ale i mzdy 

výrobních pracovníkŧ, energie spotřebované k pohonu výrobních zařízení, energie 

k ohřevu materiálu určeného k výrobě výrobkŧ apod. Součástí technologických 

nákladŧ jsou však i náklady
4
 

 

Náklady na obsluhu, zajištění a řízení vznikají v souvislosti s podpŧrnými 

činnostmi výrobního (technologického) procesu jako např. osvětlení výrobních hal, 

topení, mzdy vedoucích pracovníkŧ, náklady na úklid. 

3.5 Kalkulační členění nákladů 

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladŧ je schopnost identifikovat 

účelnost a účelovost jejich vynaložení. Snaha o dosaţení této účelnosti a účelovosti je v praxi 

představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým výkonŧm 

(výrobkŧm, činnostem). Podstatou této snahy je schopnost (moţnost) přiřadit konkrétní 

náklady těmto výkonŧm, které jsou z pohledu přiřazování nazývány nákladovým objektem. 

Přiřazování nákladŧ je jednou ze základních funkcí manaţerského účetnictví.
5
 

Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu, lze rozdělit do dvou 

kategorií: 

 Přímé náklady 

 Nepřímé náklady  

                                                 

3
KUTÁČ, J.,  Podnikový controlling, Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, str. 48. 

4
KUTÁČ, J., Podnikový controlling, Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, str. 48. 

5
POPESKO, B., Moderní metody řízení nákladů, Praha: Grada, 2009, str. 38. 
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Definujeme- lipřímé náklady jako náklady, které mŧţeme specificky a 

exkluzivně vztáhnout k nějakému nákladovému objektu (např. výrobku). Naproti tomu 

nepřímé náklady nemohou být specificky a exkluzivně vztaţeny k určité aktivitě 

zejména ze dvou dŧvodŧ: 

 

1. buďto exkluzivní vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, jedná se pak 

o reţijní náklad; 

2. nebo tuto exkluzivní vazbu nejsme schopni identifikovat
6
. 

3.6 Náklady přímé 

Jednicové náklady: obsahují veškeré technologické náklady, které jsou 

bezprostřední vztah k jednotce dílčího nebo finálního výkonu například výrobku, či 

konkrétní operaci a kterou mŧţeme vypočítat pomocí stanovení měrné spotřeby. 

Základní rozdělení jednicových nákladů: 

 Jednicoví materiál: je veškerý materiál při vstupu do výroby.  

 Jednicové mzdy: veškeré mzdy za práci na poskytování sluţby nebo tvorby 

výrobku. 

 Ostatní jednicové náklady: rŧzné druhy nákladŧ souvisící přímo s jednotkou 

výrobku.  

3.7 Náklady nepřímé 

Reţijní náklady zahrnují tu část technologie nákladŧ, která přímo nesouvisí s 

jednotkou dílčí nebo finální výroby nebo konkrétní operací při výrobě. Reţijní náklady 

mŧţeme zařadit technologický proces jako celek, náklady na obsluhu, zajištění a řízení 

výrobního procesu.  

Základní rozdělení režijních nákladů: 

 Zásobovací režie: náklady na dopravu a skladování materiálu, zboţí, 

polotovarŧ a jiných součástí budoucích výrobkŧ. 

 Výrobní režie: náklady na řízení a obsluhu výroby, která souvisí 

s výrobním procesem, pokud se samozřejmě nejedná o nepřímé 

náklady. 

                                                 

6
POPESKO, B., Moderní metody řízení nákladů, Praha: Grada, 2009, str. 38. 
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 Správní režie: náklady na řízení a správu podniku jako celku. Stejně 

jako u výrobní reţie jde o náklady, u nichţ nelze vysledovat přímý 

vztah k jednicovým nákladŧm 

 Odbytová režie: Náklady vztahující se k objemu dohotovených a 

prodaných výrobkŧ. 

 

4 MARKETING 

Marketing dneska ovlivňuje téměř všechno kolem nás. Úspěch podniku stále 

víc závisí na tom, jak dovedně dokáţe podnik uplatnit své produkty a sebe sama na 

trhu, zda trvale přizpŧsobuje svou nabídku změnám poţadavkŧ zákazníkŧ a ujišťuje 

se, zda a jak jsou zákazníci spokojeni s celkovou nabídkou firmy. Zákazník je tím, kdo 

rozhodne nejen o tom, co si vybere a zaplatí, ale i to, zda si vŧbec vybere. Čím víc je 

této své,,síly“ vědom, tím spíše mu podniky musí věnovat pozornost.
7
 

Neexistuje jediná všeobecnápřijatelná definice marketingu,která by byla s to 

vystihnout specifický charakter aplikace marketingu v rŧzných typech organizací a na 

různých trzích v rozdílných stadiích vývoje trhu. Mně osobně se nejvíce zaujala forma, 

kterou definoval anglický profesor Keegan W.: „Marketing je soubor aktivit, které 

vedou ke směně mezi prodávajícím a kupujícím za současné tvorby zisku. 

Marketingové aktivity jsou vedeny úsilím organizace uspokojit potřeby a požadavky 

zákazníka takovými výrobky a službami, které nabízejí lepší hodnotu než 

konkurence.“
8
 

 Marketing je systém celkové komunikace mezi producenty a spotřebiteli, 

neboli mezi nabídkou a poptávkou. Úkolem marketingu je mimo jiné objevovat 

neuspokojené potřeby a připravovat uspokojivá řešení pro budoucí zákazníky. 

Marketing studuje potřeby, přání a problémy zákazníka v jasně definovaných 

segmentech, nepřetrţitě měří image firmy a úroveň uspokojování zákazníka. 

Marketing ovlivňuje všechny útvary firmy. Uţším cílem marketingu je poskytování 

takových informací (výstupŧ), které mohou ovlivňovat obchodní politiku firmy. 

Marketing je proces plánování, identifikace, stanovení ceny, prodejní podpory a 

distribuce produktu, za účelem vytvoření směny, která uspokojí cíle jedince nebo 

organizace. Marketing je celkový systém obchodních činností, které usměrňují toky 

                                                 

7
GROSSOVÁ, S., Marketing- Pricipy, postupy, metody, Praha: VŠCHT, 2004, str. 12.  

8
KEEGAN, W. J., MORIARTY, S., DUNCAN, T., Marketing, London: Prentice Hall, 1995. 
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produktu k zákazníkŧm a uţivatelŧm, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Máli být 

marketing úspěšný, musíme tyto činnosti provádět ve správný čas, na správném místě 

a se správnou podporou.
9
 

4.1 Základní nástroje Marketingu 

Základními nástroji marketingu jsou: 

 tvorba poptávky 

 prŧzkum trhu 

 plánování výrobního programu 

 propagace výrobkŧ a sluţeb 

Při tvorbě marketingového plánu se často pouţívá tzv. zásada 4P. Konkrétní 

zpŧsob naplnění jednotlivých zásad se nazývá marketingový mix.
10

 

4.2 Marketingový mix 

Je soubor nástrojŧ, které společnost vyuţívá k tomu, aby dosáhla 

marketingových cílŧ na vybraném trhu. 

 Product (výrobek nebo sluţba) – popis produktu a sluţeb, které budou 

poskytovány v souvislosti s projektem. 

 Price(Cena a cenová politika) – rozhodnutí o cenové politice produktu. 

Budou-li poskytnuti slevy a akce, či jiné platební a obchodní podmínky  

 Promotion (Propagace – komunikační mix) – Popis veškeré 

komunikačních kanálŧ, které budou během ţivotnosti projektu 

uskutečněny. 

 Place (Místo) – Popis veškerých distribučních kanálŧ, které budou mít 

za úkol produkt či sluţbu dostat od poskytovatele ke spotřebiteli.
11

 

                                                 

9
WIKIPEDIA. Marketing. Wikipedia[online]. 13. 04. 2011 [cit. 13-04-2011]. Dostupné 

z:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing>. 

 

10
NĚMEC, R., Marketingový mix - jeho rozbor, moţnosti vyuţití a problémy. Robert 

Němec.com [online]. 21. 06. 2005 [cit. 13-03-2011]. Dostupné 

z:<http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/>. 

 

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
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4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky 

společnosti, hrozby (Threats) a příleţitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským 

záměrem, projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesŧ. Strategie SWOT 

analýzy mohou být - MAX-MAX, MAX-MIN, MIN-MAX, MIN-MIN. 

Tato analýza je nástroj pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a 

tvorbě podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, 

příleţitostem a ohroţením. Silné a slabé stránky společnosti jsou pak faktory, které 

vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové 

zdroje atd.). Naproti tomu příleţitosti a ohroţení jsou vnějšími faktory, které podnik 

nemŧţe tak dobře kontrolovat. Mŧţe je ale identifikovat pomocí vhodné analýzy 

konkurence nebo pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, 

technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorŧ pŧsobících v okolí 

podniku. 

 

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: 

 patenty  

 speciální marketingové analýzy  

 exkluzivní přístup k informačním zdrojŧm  

 nové inovativní produkty a sluţby  

 umístění podniku  

 nákladová výhoda  

 jedinečné know-how  

 kvalitní procesy a postupy  

 nové technologie  

 silná značka a reputace 

 

 

 

                                                                                                                                             

11
NĚMEC, R., Marketingový mix - jeho rozbor, moţnosti vyuţití a problémy. Robert 

Němec.com [online]. 21. 06. 2005 [cit. 13-03-2011]. Dostupné 

z:<http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/>. 

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/


  

- 13 - 

 

Slabé stránky podniku: 

 špatná marketingová strategie  

 nediferencované produkty a sluţby (v závislosti na konkurenci)  

 umístění podnikání  

 konkurence má lepší přístup k distribučním kanálŧm  

 špatná kvalita produktŧ a sluţeb  

 slabá reputace a značka  

 vysoké náklady a nízká produktivita  

 

Na rozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX), platí pro slabé stránky 

pravidlo MINI, kde se snaţíme o minimalizaci vlivu těchto negativních jevŧ. 

Stejně jako se v případě silných stránek podniku snaţíme o jejich 

maximalizaci, tak se také snaţíme o to, abychom se byli schopni co nejvíce odlišit od 

naší konkurence. Proto je nutné: 

 přiblíţit se přáním zákazníka 

 rozvoj a vyuţití nových trhŧ (internet, Čína atd.)  

 strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, 

strategické partnerství  

 oslovení nových zákaznických segmentŧ  

 nové mezinárodní obchody  

 odstranění mezinárodních obchodních bariér  

 outsourcing některých podnikových procesŧ (outsourcing 

procesu předpovědi poptávky) 

Poslední sloţkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku, které mohou 

představovat: 

 nová konkurence na trhu  

 cenová válka  

 stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, 

produktem nebo sluţbou  

 regulace trhu  

 zvýšení trţních bariér 
12

 

                                                 

12
ECONOMIC WIZARD v.o.s., SWOT analýza. ewizard[online]. 2004 [cit. 01-04-2011]. Dostupné z:    

http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=22.  
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Existují i aspekty, které nelze přiřadit do SWOT analýzy předem. Záleţí totiţ na 

pozici firmy, která určuje, zda jsou pro ni silnou stránkou, slabou stránkou, příleţitostí 

nebo hrozbou. Mŧţe se tak jednat např. o časový prŧběh výroby, odbornost a 

dovednost zaměstnancŧ, technologickou úroveň činností či celkovou výrobní kapacitu 

firmy. 

 

5 INVESTICE 

5.1 Investice 

Podnikové investice lze chápat jako jednorázověvynaloţené zdroje či statky, 

které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k produkci dalších statkŧ 

v budoucnu. Rozumíme jimi finanční výdaje společnosti, u kterých se očekává 

přeměna na peněţní příjmy v období nejméně jednoho roku. Peněţní výdaje na 

investici se objeví v nákladech podniku jako odpis jakmile ji začne podnik vyuţívat. 

 

Z objektivního hlediska lze říci, ţe kaţdý podnik, který se chce rozvíjet a 

konkurovat ostatním společnostem, musí nějakým zpŧsobem investovat. Je tedy 

nutné zvolit nejenom správný typ investice, ale také její zaměření. 

Investice lze rozlišit na tři základní typy: hmotné, finanční a nehmotné. 

1. Hmotné investice (fyzické, kapitálové) se zaměřují zejména na 

rozšíření výrobní kapacity podniku, 

2. finanční investice jsou zastoupeny nákupem obligací, cenných 

papírŧ, akcií, které podniku uskutečňuje za účelem získání úrokŧ, 

dividend nebo zisku, 

3. nehmotné (nemateriální) investice představujenapř. nákup  know-

how, výsledkyvýzkumu, vývoje či vzdělanosti. 
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Dále lze investice rozlišit také podle jejich vztahu k rozvoji podniku: 

 rozvojové- zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo 

prodávat výrobky, popř. sluţby, přínosy těchto investic se obvykle 

projevují v rŧstu trţeb 

 obnovovací- představují náhradu zastaralých výrobních zařízení nebo 

mají za cíl sníţit náklady při zachování výrobní kapacity 

 regulatorní- jde o investice, jejichţ cílem nejsou přímé ekonomické 

efekty, ale dosaţení souladu s existujícími zákony, předpisy a 

nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti. Tyto 

investice jsou většinou zaměřeny na zlepšení pracovního prostředí a 

bezpečnosti práce, ochranu ţivotního prostředí, splnění hygienických 

norem atd.
13

 

5.2 Investiční projekty 

Podnikatelské investiční projekty představují základní formu naplňování 

konkrétní podnikatelské strategie. Tyto projekty jsou souborem ekonomických a 

technických studií, které přispívají k efektivnější realizaci a financování navrhované 

investice. Jejich rozsah je závislý na povaze investice, přičemţ např. u stavebních 

investic jsou nezbytné i ekologické a architektonické studie. 

Investiční projekty, konkrétně ty výstavbové, jsou silně ovlivněny vnějším 

prostředím. Kaţdý z těchto projektŧ výrazným zpŧsobem ovlivňuje své okolí. Ať uţ se 

jedná o změnu krajiny, budování infrastruktury či nová pracovní místa. Na druhou 

stranu však také okolní vlivy pŧsobí na samotné investiční projekty. U velkých 

projektŧ se mohou investoři setkat dokonce i rŧznými zájmovými skupinami, které se 

mohou snaţit projekt omezit či dokonce úplně zastavit.  

Na začátku kaţdého projektu je zejména potřeba stanovit reálné mety, kterých 

bude dosahováno konkrétními zpŧsoby aţ ke stanovenému cíli. Celý projekt pak 

vychází především z cílŧ technického, ekonomického a časového charakteru. Mezi 

technické cíle patří např. bezpečnost či spolehlivost. Do ekonomických cílŧ spadá 

dovoz, vývoz či předpokládaný obrat. Časové cíle jsou pak reprezentovány zejména 

dnem zahájení výstavby či dnem zahájení jejího uţívání. 

                                                 

13
KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 264. 
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V případě investičních projektŧ, u kterých je rozhodujícím kritériem přínos 

k zisku, hrají hlavní roli v cílech projektu především úvahy o finanční efektivnosti 

projektu a jeho vlivu na likviditu. Všechny investiční projekty mŧţeme rŧzně členit a 

klasifikovat, a to podle následujících hledisek: 

 

 Podle výše kapitálových výdajŧ. 

 Podle charakteru přínosu pro podnik. 

 Podle stupně závislosti. 

 Podle charakteru statistické závislosti (nezávislosti) jejich očekávaných 

výnosŧ. 

 Podle vztahu k objemu pŧvodního majetku. 

 Podle typu peněţních tokŧ z investic. 

5.3 Investiční fáze 

Vlastní přípravu a realizaci projektŧ, od identifikace určité základní myšlenky 

projektu aţ po uvedení projektu do provozu, reprezentují následující fáze:  

 

1) Předinvestiční příprava- je výchozím předpokladem úspěšné 

realizace projektu a jeho fungování. Na jejím sestavení se 

podílejí ekonomové, technici, právníci či ekologové. 

2)  Investiční- v této fázi je klíčovým bodem zejména získání 

stavebního povolení. Patří sem také ale zpracování potřebných 

projektŧ stavby a uzavření odpovídající smlouvy s dodavateli.  

3)  Provozní- tato fáze začíná po získání stavebního povolení a po 

uzavření potřebných smluv s dodavateli. Dochází zde k předání 

staveniště, k výstavbě a k předání stavby k uţívání. Završení 

této fáze nastává při kolaudačním řízení a obdrţením 

kolaudačního rozhodnutí. 

4) Ukončení provozu a likvidace- tato fáze je závěrečnou fází 

ţivota projektu. Příjmy z likvidovaného majetku jsou zde 

spojeny s náklady, které je potřeba na jeho likvidaci vynaloţit. I 

proto se při hodnocení ekonomické výhodnosti projektu musí 

brát zřetel na nákladovost, která souvisí s jeho případným 

ukončením. 
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5.4 Plánování investičních toků 

Peněţní tok (cash flow) z investičního projektu představuje kapitálové výdaje a 

peněţní příjmy vyvolané projektem během doby jeho pořízení, ţivotnosti a likvidace. 

Při přípravě a rozhodování o výběru investičních projektŧ jde o očekávané peněţní 

toky, které jsou naplánovány, při hodnocení fungujícího projektu o skutečně dosaţené 

peněţní toky. 

Obtížnost plánování peněžních toků z investic vyplývá především ze dvou 

důvodů:
 

 

1) jde o předvídání peněţních tokŧ na delší období – ţivotnost strojŧ se 

obvykle uvaţuje 10 – 15 let, stavební investice 50 – 100 let, 

2) velikost očekávaných kapitálových výdajŧ, ale zejména očekávaných 

peněţních příjmŧ je ovlivněna celou řadou faktorŧ, jejichţ úplná a 

spolehlivá predikce na delší časové období je velmi obtíţná (vývoj cen, 

úrokŧ, kurzŧ měn apod.) a je třeba neustále počítat s jejich změnami, 

které velmi výrazně mohou ovlivnit hodnocení celého projektu.
14

 

5.5 Dlouhodobého financování 

Financování investic podniku se obvykle rozumí financování prvotních 

pořízení, obnovy a rozšíření rŧzných forem dlouhodobého majetku.Často je 

financování investic nazýváno dlouhodobým financováním. Je tomu tak proto, ţe 

přeměna investičního majetku na peněţní formu trvá déle neţ u běţného majetku a 

peněţních prostředky jsou vázány v investičním majetku po delší dobu. 

 

Dlouhodobé financování rozdělujeme: 

1. Střednědobé financování (v rozsahu 1-5 let), 

2. Vlastní dlouhodobé financování (financování majetku s ţivotností vyšší 

neţ 5 let).
15

 

 

 

                                                 

14
VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobéfinancování, Praha: Ekopress, 2006, str. 

60. 
15

VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobéfinancování, Praha: Ekopress, 2006, str. 

261. 
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Dlouhodobé financování investic by mělo sledovat tři základní cíle:  

1. Zajistit ekonomicky zdŧvodněnou rozpočtovanou výši kapitálu na 

podnikem předpokládané investice, splňující poţadovanou míru 

výnosnosti, 

2. Dosáhne co nejniţších prŧměrných nákladŧ na poţadovanou investici 

3. Nenaruší finanční stabilitu  

Základní otázky potom usnadní pří výběru optimální zdroje pro pořízená 

investičního záměru. Rŧznorodé finanční zdrojŧ, které vyuţívají 

podnikyk dlouhodobému financování, je velice rŧznorodá, zejména v oblasti externí. 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní zdroje dlouhodobého financování: 

 

Tab. č. 3. Hlavní zdroje dlouhodobého financování: 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Náklady kapitálu přestavují pro podnik výdaje, které musí zaplatit za získání 

rŧzných forem kapitálu pouţitých na financování nových investic. Náklady 

jednotlivých druhŧ kapitálu závisí na třech hlavních faktorech. 

 na době splatnosti kapitálu 

 na stupni rizika, které investor podstupuje 

 na zpŧsobu úhrady nákladŧ kapitálu podnikem
16

 

Čím delší je přepokládaná doba splatnosti, tím vyšší výnosnost investice 

poţadujeme, a tím vyšší je náklad kapitálu. Čím větší riziko investor podstupuje, tím 

větší výnos ze svého vlaku poţaduje, tohle má za následek opět zvýšení ceny na 

kapitál.  

 

                                                 

16
VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobéfinancování, Praha: Ekopress, 2006, str. 

267. 
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5.6 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování patří v podniku mezi jedno z nejvýznamnějších 

rozhodnutí. Náplní tohoto rozhodnutí je přijetí nebo zamítnutí investičních 

projektŧ. Úspěšnost jednotlivých projektŧvýznamněovlivňuje podnikatelskou 

prosperitu podniku a na druhou stranu neúspěch investičního projektu mŧţe dostat 

podnik aţ k jeho zániku. Velkou roli hraje také rozsáhlost projektŧ. Čím 

rozsáhlejší projekt, tím větší to mŧţe mít dopad na podnik, ale také na jeho okolí. 

Investiční rozhodování, které je strategického charakteru, by mělo vycházet z 

podnikové strategie. Výnosy z jednotlivých investičních rozhodnutí pak přispívají 

k realizaci strategických cílŧpodniku, jako jsou např. dosaţení určité míry zisku, 

rentability vynaloţeného kapitálu, rŧstu hodnoty firmy. 

Na investiční rozhodování pŧsobí interní faktory, které jsou spojeny 

s podnikovou strategií, jako je např. výrobková, marketingová, inovační, finanční, 

personální strategie.
17

 Externí faktory, které jsou spojené s podnikatelským 

okolím a většina z nich má charakter faktorŧrizika a nejistoty. Jejich vývoj lze jen 

obtíţněpředvídat. Jsou to např. chování konkurence, trţní situace, ceny základních 

surovin a energií. Dŧleţitou skutečností však je, ţe podnikatelské okolí sebou 

nenese pouze rizika, ale je také zdrojem příleţitostí, které jsou základem všech 

investičních projektŧ. 

5.7 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Ke zhodnocení efektivnosti investičních projektŧ mŧţeme vyuţít několik metod. 

Výchozím bodem těchto metod je porovnání investičních prostředkŧ s ekonomickými 

efekty. Investiční prostředky představují to, co je nutné vynaloţit na realizaci projektu. 

Ekonomické efekty jsou naopak aspekty, které vznikají s realizací investice.Aby bylo 

moţné investici korektně zhodnotit, je nutné, aby byl správně stanoven nejenom 

předmět hodnocení, ale také hranice jeho vstupŧ, výstupŧ, prostředkŧ a zdrojŧ 

investice. 

 

 

 

                                                 

17
FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Praha: Grada 

Publisching, 1999, str. 13. 
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Metody pro hodnocení efektivnosti investic sevětšinou dělí na dvě skupiny: 

 metody statické- nepřihlíţí k pŧsobení faktoru času 

 metody dynamické- přihlíţejí k pŧsobení faktoru času, přičemţ jejich 

základ je tvořen diskontováním všech vstupních dat, se kterými 

počítáme. 

 

Metody statické jsou vyuţívány zejména u menších, ne tak významných 

projektŧ, kde je např. nízký diskontní faktor. Metody dynamické jsou pak vyuţívány u 

všech ostatních projektŧ. V našem případě budou pouţity metody: 

 Čisté součastné hodnoty 

 Metoda výnosu investice - ROI 

 Metoda návratnosti investice 

 Metoda čisté současné hodnoty 

 Metoda vnitřního výnosového procenta 

5.8 Investiční riziko 

Riziko investování chápeme jako určitý stupeň nejistoty, kdy předem není znám 

výsledek této činnosti. Vynaloţené prostředky mohou přinést investorovi velký zisk, 

nebo je mŧţe naopak zcela ztratit. Uskutečnění kaţdého investičního projektu je tedy 

téměř vţdy spojeno s rizikem. To bývá obvykle větší, čím větší je očekávaná míra 

výnosnosti. Proto je nutné s rizikem počítat uţ při hodnocení investice. 

 Kaţdý investor by si měl proto zpočátku určit maximální míru rizika, která 

závisí na míře únosnosti a ochotě toto riziko podstoupit. Za obecně nejméně rizikovou 

investici jsou povaţovány státní dluhopisy, které prakticky neztrácejí na své hodnotě a 

my si tak mŧţeme být jisti svojí investicí.  
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6 PRAKTICKÁ ANALYTICKÁ ČÁST 

6.1 Investiční záměr 

Společnost Slovácká Fruta, a.s. je nucena zareagovat na zvyšující se poptávku 

po kvalitních chlazených potravinách. V roce 2008 společnost značně zmodernizovala 

svoje výrobní technologie na výrobu hotových chlazených jídel a paštik. Společnost 

zavedla kontinuální výrobu, která měla za následek sníţení provozních nákladŧ a celá 

investice se vrátila jiţ ve třetím roce provozu. Od roku 2010 se společnosti podařilo 

takřka zdvojnásobit poptávku po chlazených jídlech. Bohuţel však v poslední době 

klesá poptávka po chlazených paštikách. Zákazník si přeje nejenom kvalitní 

potravinářský produkt, ale také uspokojivý vzhled celého produktu.  

Součastná technologie kontinuální výroby umoţňuje vytvářet specifické tvary, a 

to zejména chlazených paštik, ale v tomto ohledu se za poslední rok posunula i 

konkurence. Špičkový obal výrobku nepomáhá jen dobře prezentovat výrobek, ale 

mŧţe mít i rozhodující vliv na kvalitu výrobku. V neposlední řadě mŧţe vhodně 

zvolený obal i sníţit výrobní náklady, protoţe nevznikne při výrobě hotového výrobku 

zmetek. Stávající výrobní kapacita neodpovídá cílŧm společnosti pro následující roky. 

Vysoké náklady také nutí společnost modernizovat stávající technologii výroby, která 

má pomoci sníţit reţijní náklady a mzdové náklady na výrobu chlazených hotových 

jídel, polévek a paštik. Investice má zvýšit objem výroby chlazených výrobkŧ a 

moţnost inovovat své stávající výrobky.  

6.2 Firemní marketing 

 Pro počítání návratnosti investice je velice zásadní znát prostředí trhu. Pro 

další výpočty budeme vycházet ze základní marketingové studie, kterou zpracovalo 

marketingové oddělení společnost Slovácká Fruta, a.s., jelikoţ hlavní činností 

společnosti je výroba potravinářských výrobkŧ, budeme provádět analýzy vycházející 

především z údajŧ charakterizující nejenom proces výroby, ale také distribuční a 

cenovou politiku konkurence na trhu. 
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Společnost předpokládá, ţe v následujících letech dojde k zásadnímu zvýšení 

prodeje chlazených výrobkŧ a hotových jídel. Do základní marketingové analýzy 

Slovácké Fruty, a.s. bude patřit: 

 Stanovení cíle 

 SWOT analýza 

 Analýza trţních příleţitostí 

 Prognostika poptávky 

 Segmentace trhu 

 Marketingový mix 

6.2.1 Stanovení cíle 

Neţ se začneme zabývat zkoumáním trhu a prováděním analýzy, chtěl bych se 

zaměřit na podnikové cíle společnosti. Cíle společnosti nám lépe ukáţou, kam 

společnost chce mířit a jaké cíle si klade. Dále nám umoţní vytvořit si dostatečně 

kvalitní investiční plán společnosti. Společnost se snaţí dodrţet následující body: 

 

1. Používání interních možností firmy pro zvýšení kvality výrobků- 

zaměření podniku na efektivní vyuţití vlastních zdrojŧ při výrobě svých 

produktŧ. Příkladem mŧţe být zavedení nových technologií do výroby a 

vývoj nových výrobkŧ, čímţ společnost dosáhne zvýšení 

konkurenceschopnosti vyráběných produktŧ. 

2. Udržování aktuálních odbytových cen na produkci při stabilní 

rentabilitě v současné ekonomické situaci- cílem firmy je udrţet 

stávající odbytové ceny výrobkŧ a případně je i sniţovat, a naopak 

nedovolit, aby se ceny výrobkŧ výrazně zvyšovaly. Tvorba cen musí 

být vţdy zohledněna konkurencí, aby ceny hotových výrobkŧ byly vţdy 

konkurenceschopné. 

3. Dosáhnout trvalého zájmu ze strany zákazníků o výrobky 

společnosti- např. výrobou kvalitních a spotřebitelsky oblíbených 

paštik v moderních obalech zaručujících jejich stálou čerstvost; zajistit 

dostupnou cenu a včasnou dodávku na trh. Tyto a další kritéria zajistí 

největší moţnou satisfakci zákazníkovi, který nebude usilovat o 

produkty konkurence. 
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4. Rozšíření zákaznické základny ve státech EU- v časovém horizontu 3 

let zvýšení trţního podílu na tuzemském trhu o 50% a zvýšení podílu 

exportu o 30%.  

5. Cílené použití marketingových nástrojů při prosazování výrobku 

na trhu- i kdyţ jsou nabízené produkty společnosti zaštítěny nejvyšší 

kvalitou, je nezbytné podpořit zájem zákazníkŧ o výrobky firmy také 

dostupnou marketingovou propagací.  

6. Zajištění dynamiky rozvoje společnosti- především nástroji jako jsou: 

cena, kvalita, stabilita trhu. 

7. Diversifikace produkce na základě zavádění nových výrobních 

technologií- společnost musí neustále inovovat své výrobky a produkty, 

aby dosáhla svých cílŧ. 

Společnost si uvědomuje nezbytnou znalost svých zákazníkŧ, které jí 

pomohou, aby se lépe orientovala na trhu, a tím zároveň odráţela případné akce jejích 

konkurentŧ. 

 

6.2.2 SWOT analýza – chlazené paštiky a hotová jídla 

SWOT analýza má za úkol ukázat silné i slabé stránky společnosti, hrozby a 

příleţitosti spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategií nebo i 

restrukturalizací procesŧ. Díky ní dokáţeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, 

nalézt problémy nebo nové moţnosti rŧstu. SWOT je součástí strategického 

(dlouhodobého) plánování společnosti. 

SWOT analýza byla prováděna na základě faktu, ţe společnostSlovácká Fruta, 

a. s. je zaměřena na velké obchodní řetězce, na maloobchodní prodeje a v neposlední 

řadě na distribuce rychlého občerstvení. 
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Obrázek č. 3. SWOT analýza 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.2.3 Analýza tržních příležitostí 

Konkurenční faktory 

I kdyţ se jedná o chlazené produkty, na českém trhu pŧsobí jen několik málo 

společností (cca 80% trhu) schopných distribuovat chlazené paštiky celoplošně. 

Zbytek trhu je roztříštěn mezi velké mnoţství malých hráčŧ, z nichţ někteří pŧsobí 

pouze regionálně. 

Domácí konkurence: 

 Procházka 

 Alimpex 

 Zedníček 

 Privátní značky jednotlivých obchodníkŧ a distributorŧ 

PŘÍLEŽITOST:

Tradice a známost značek 
Hamé a  Veselá Pastýřka.

Renomovaný výrobce 
chlazených paštik s 

dlouholetou zkušeností.

Vysoká kvalita nabízených 
produktů.

Široké portfolio sortimentu 
chlazených paštik.

HROZBY:

Významný nárůst prodejů 
privátních značek 

zahraničních řetězců.

Růst importu zahraničních 
výrobků (Západní Evropa).

Odklon spotřebitelských 
preferencí od konzumace 

chlazených paštik.

PŘEDNOSTI:

Modernizace obalů a metod 
etiketace - potenciál růstu 

tržního podílu.

Oslovení mladších a aktivně 
žijících spotřebitelů.

Expanze do nových tuzemských 
prodejních kanálů.

Nárůst exportu (Slovensko, 
Maďarsko, Rumunsko, Pobaltí, 

...).

NEDOSTATKY:

Zastaralá technologie 
tepelného zpracování - větší 

reklamace, zmetkovitost

Zastaralý design obalů a 
metody etiketace (plastové 

kelímky, střívka).

Nekonzistentnost 
vyráběného sortimentu, 

různé typy obalů.
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Zahraniční konkurence: 

 Mortier 

 Sanpareil 

 

Prognóza poptávky 

Společnost zaznamenala zvýšenou poptávku po kvalitních chlazených jídlech. 

Nárŧst poptávky byl zaznamenán hlavně v letech 2008 aţ 2009, kdy se poptávka po 

chlazených hotových jídlech takřka zdvojnásobila. V následujícím období se proto 

počítá srŧstem poptávky, a to hlavně po hotových jídlech cca 10%. Poptávka po 

chlazených paštikách vykazuje pouze mírné meziroční nárŧsty cca 5%. V rozdělení 

trhu dle typu obalu, dominují prodeje v moderních typech obalŧ (kelímek a střívko) a 

naopak klesají prodeje v klasickém obalu (sklo). Tento trend je zpŧsoben změnou 

spotřebitelských preferencí ve vazbě na praktické, bezpečné a lehké obaly. 

Do budoucna předpokládáme, ţe tento trend bude dále pokračovat a prodeje 

v moderních typech obalŧ porostou na úkor tradičního obalu (sklo).Slovácká Fruta, a. 

s. by chtěla usilovat v časovém horizontu 3 let o zvýšení trţního podílu na tuzemském 

trhu o 50% a o zvýšení podílu exportu o 30%. Očekávané prodeje a graf prognóz na 

období 2009 aţ 2017 jsou uvedeny na obrázku. 

 

Tab. č. 4. Prognóza prodeje (t/ rok) 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 1. Prognóza prodeje 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Segmentace trhu 

Jedná se o proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky 

(cílové skupiny), které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a 

nákupním chováním.
18

 

 

Domácí trh: 

 chlazené paštiky dodáváme našim zákazníkŧm především z řad: 

 zahraničních řetězcŧ 

 nezávislého trhu (COOP, velko i maloobchody) 

 

Zahraniční trh: 

 Slovensko, Maďarsko, Rumunsko 

                                                 

18
MATULA, V., Marketing- Segmentace trhu. vladimirmatula. ND [cit. 02-04-2011]. Dostupné z: 

http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/segmentace-trhu.php. 

 

http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/segmentace-trhu.php
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Výběr cílového trhu 

Společnost se bude snaţit udrţet své postavení na trhu. V budoucnu se zaměří  

hlavně na posílení prodejního podílu především v těchto společnostech: 

Tuzemský trh 

 Tesco 

 Makro 

 Globus 

 Kaufland 

 Penny 

 COOP a ostatní nezávislá síť 

 

Zahraniční trh 

 Maďarsko, Rumunsko 

6.2.4 Marketingová mix 

Daný marketingový postup ukazuje a konkretizuje všechny kroky, které dělá 

společnost, aby vzbudila poptávku po produkci svých produktŧ. Tyhle kroky 

představují kombinace 4P: 

Obr. č. 4. Marketingový mix 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3 Modernizace závodu 

6.3.1 Stávající proces výroby 

Jak uţ bylo zmíněno, společnost má své výrobní kapacity maximálně vytíţené 

a nestačí uspokojovat poptávku po chlazených hotových jídlech. Proto rozšíří stávající 

výrobní proces o novou linku na kontinuální výrobu, na které se budou moci vyrábět 

nejen chlazená hotová jídla a paštiky, ale i inovované čí novéprodukty. Kontinuální 

výrobní proces prokázal svoje opodstatnění při modernizaci závodu v roce 2008. Celá 

inovace procesu měla za následek sníţení všech nákladŧ a do značné míry zvýšila 

produktivitu práce. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na niţší poruchovost a 

zvýšenou jakost všech vyrobených produktŧ na této lince. Samotné sníţení fyzické 

práce mělo vliv na zpříjemnění atmosféry na pracovišti. 

Současný výrobní proces má řadu nedostatkŧ, které by se měly odstranit během 

modernizace celého závodu Slovácká Fruta, a.s.. Současná technologie nedovoluje 

zlepšit kvalitu produktŧ pouţívaných při uzavřeném varném systému. Společnost by 

také chtěla zlepšit skladbu surovin pro výrobu paštik. Chce se zaměřit zejména na 

nahrazení mraţených potravin chlazenými surovinami, a to v co nejkratší době. Tyto 

suroviny chce zpracovávat přímo v procesu výroby. Dále by mělo dojít k optimalizaci 

tokŧ materiálŧ výroby a výrobního procesu. Schéma součastného závodu a znázornění 

tokŧ materiálu a výrobkŧ se nachází v příloze číslo 1 a 2. Byly vypracovány dvě 

varianty, které umoţní společnosti zvýšit výrobní kapacitu a modernizaci závodu, coţ 

splňuje hlavní cíle investičního záměru. Rozdíl mezi variantami je hlavně v rozsahu 

nové technologie a změně výrobního procesu. Nelze opomenout ani pořizovací cenu 

projektu, která je poměrně vysoká. 

 

6.3.2 Varianty nové technologie 

Z předchozích kapitol vyplývá, ţe stávající zařízení neodpovídá vizím 

společnosti. Proto byly zhotoveny dvě varianty na rozšíření výroby a na sníţení 

nákladŧ na produkci všech výrobkŧ. Hlavní dŧraz při výběru vítězné varianty bude 

soustředěn na sníţení počtu zaměstnancŧ, zvýšení kvality výrobkŧ a zvýšení 

produktivity závodu. 
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Varianta rozšíření výroby 

Jednalo by se o stavební úpravu prostorŧ pro příjem vstupních surovin a 

expedice. Dále by se také rozšířila stávající hala, kde by byl umístěn kontinuální paster 

a chladící zařízení, které bude mít hlavní dopad na rozšíření výrobní kapacity. Kromě 

toho by se jednalo také o nákup nové chladící technologie, která umoţní příjem a 

zpracování chlazených surovin. Toto řešení přispěje ke zvýšení kvality a čerstvosti 

výrobkŧ. Bohuţel toto řešení do budoucna neřeší všechny cíle investičního záměru. 

Při zvýšení výroby by mohlo dojít k problému ve varně, kde se připravují chlazená 

hotová jídla. Protoţe stávající zařízení by nemuselo zvládnout vysokou výrobní zátěţ a 

mohlo by zde dojít ke sníţení kvality na úkor mnoţství vyrobených výrobkŧ, není tato 

varianta příliš vhodná. 

 Celá modernizace by měla umoţnit inovovat své výrobky a vytvářet nové 

produkty, které budou mít moţnost rozšířit stávající sortiment. Z tohoto dŧvodu 

nemŧţeme tuhle variantu přijmout, i kdyţ rozpočet je o značnou část financí niţší neţ 

u další varianty, která, i přes větší pořizovací náklady, umoţní do budoucna firmě 

realizovat své cíle. Podrobnostio rozpočetu první varianty se nachází v příloze číslo 5.  

 

Varianta celkové modernizace a rozšíření výroby 

Tato varianta počítá s rozsáhlejší modernizací celého výrobního závodu. Celá 

modernizace umoţní společnosti dosáhnout v budoucnu své cíle. Vyšší pořizovací 

náklady by se měly během let vrátit jak v podobě financí, tak i v podobě vyšší 

spokojenosti zákazníkŧ. Rozsah modernizace je natolik rozsáhlý, ţe se jeho technické 

stránce budeme věnovat v následujících dvou kapitolách, kde budou zdŧrazněny 

všechny změny procesu výroby a také popis nové technologie varny a balení. 

Ekonomické stránce vybrané varianty projektu bude věnována celá kapitola investice, 

kde bude podrobně zkoumán dopad na podnik.  

6.4 Inovace procesu a popis nové technologie 

Celý výrobní proces projde modernizací výrobního zařízení. Stávající výrobní 

linka bude ještě doplněna o nová zařízení, která budou pomáhat zvládat zvyšující se 

poptávku po výrobcích. Schéma modernizovaného závodu je uvedeno v příloze číslo 3 

a 4. 
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Stavební úpravy 

V prvním kroku se bude hlavně jednat o přístavbu nových hal na výrobu a 

skladování, kde se budou nacházet prostory pro přípravu surovin,proces výroby, 

prostorŧ pro pastera chladič a balící zónu. Zvýšení výrobní kapacity má za následek 

jak zvětšení prostorŧ pro příjem materiálu, tak i skladŧ hotových výrobkŧ. Celá 

modernizace by měla být zrealizována na stávajícím místě, a to rozšířením prostor o 

nové haly.  

Příjem a příprava potravin pro výrobu 

Stávající prostory budou zvětšeny, aby vyhovovaly větší kapacitě výroby, a 

aby mohlypřijímat chlazené suroviny do výroby. Chlazené suroviny se zde nebudou 

dlouhodobě skladovat, proto není nutné budovat rozsáhlé skladovací prostory. Bude 

zde jen posílen klimatizovaný prostor, aby nedošlo v teplejších dnech k poškození 

chlazených potravin.Společnost musí mít neustálý přehled, jestli při vstupu do procesu 

nedochází k porušenístanovené normy pro příjem materiálu do výrobního procesu. 

Nová technologie na navaţování vstupních surovin by měla zabezpečit 

přesnější a kvalitnější měření vstupŧ do procesu. Bude zde také k dispozici nové 

zařízení na řezání masa a zeleniny. 

Varná a výrobní část 

Varná část projde modernizací, která bude mít za následek přípravu nových 

výrobkŧ, jako bude nová řada paštik. Stávající zařízení doplní máchací a varné 

zařízení na výrobu, technologická linka a plnící linka. Všechny stroje budou mít za 

následek úsporu lidské práce a zvýšení kapacity. Dále umoţní, aby nové výrobky měly 

nové obaly, tvary a umoţní i ozdobování chlazených paštik. Umoţní také inovovat 

paštiky ve skle. 

Pasterizace a chlazení 

Jedná se o jednu z nejdŧleţitějších částí procesu výroby. Při kontinuální 

pasterizaci a chlazení se značně eliminuje pŧsobení neţádoucích prvkŧ, jako je tlak 

vody a ledu na obal výrobku. Kdyţ společnost Slovácká Fruta, a.s. zavedla před třemi 

lety do výrobního procesu právě zmiňovaný  kontinuální paster a prŧběţný chladič, 

zaznamenala velký úbytek zmetkovosti výroby. Přestaly se do značné míry vyskytovat 

pokřivené nebo zničené obaly. Proto se společnost rozhodla při probíhající 
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modernizaci a rozšíření výrobního závodu poříditještě jeden prŧběţnýpaster spolu 

s prŧběţným chladičem. Nový paster umoţní opět zvýšit kvalitu výrobkŧ a sníţit 

náklady na energii při výrobě. Zařízení bude mít dostatečnou kapacitu výroby, čímţ 

bude zajištěna budoucí poptávka po chlazených produktech. Obrázky pasteru a 

chladícího zařízení jsou v příloze číslo 6. 

Balící a etiketovací linka 

Pro rozšíření a nárŧst výroby bude dŧleţité pořídit novou linku na balení a 

etiketaci, která umoţní balit a etiketovat nové obaly. To povede k zajištění rostoucí 

produkce stávajících výrobkŧ. Bude se přihlíţet také na sníţení zmetkovosti a sníţení 

energetické náročnosti při provozu. V neposlední řadě se bude hlídat bezporuchovost 

celého zařízení, protoţe s finálním produktem balírny přichází do styku konečný 

zákazník. 

Expediční část 

Vybudování nové expedice je logickým krokem při rozšíření výroby. Stávající 

prostory jsou svojí velikostí nevyhovující, a proto dojde k jejich rozšíření. Tyto nové 

prostory budou jiţ plně vyhovovat záměrŧm společnosti. 

 

Celkové náklady na modernizaci a rozšíření stávající výroby se nachází ve 

vstupních údajích na investici tab. č. 1.  

6.5 Inovace produktu 

Při modernizaci a rozšíření stávající výroby se neopomenulo myslet ani na 

inovaci produktŧ. Nové technologie rozšiřují moţnost inovovat a vytvářet nové a 

zajímavé produkty. Celková modernizace závodu bude mít za následek, ţe podnik 

uvede na trh nové obaly svých současných výrobkŧ a vyvine nové výrobky typu 

francouzská nebo belgická paštika, popřípadě vývoj nových krémŧ. Nové obaly budou 

více přívětivé nejen k zákazníkovi, ale i k ţivotnímu prostředí. Umoţní inovovat 

velikost a tvar chlazených paštik, které se budou moci i dozdobit například kořením, 

rosolem nebo sádlem.  

Všechny chlazené paštiky budou pocházet z chlazených vstupŧ, coţ zajistí 

vyšší kvalitu výrobku. Nová vakuovací technologie zabezpečí, ţe výrobky budou moci 
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lépe vyuţít vlastnost obalu. Celý proces bude uzavřený, proto se zlepší zdravotní 

nezávadnost a bezpečnost výrobku. 

 

7 NÁVRATNOST INVESTICE 

7.1 Vstupní údaje pro hodnocení efektivnosti investice 

Pro výpočet ukazatelŧ efektivnosti investice je nutné znát vstupní údaje, jako 

jsou výše vynaloţeného kapitálu (náklady na investici) a výnosy, které realizovaná 

investice v budoucnu přinese. Jelikoţ se jedná o jednorázový investiční náklad, bude 

nás zajímat roční výnosnost za období ţivotnosti podniku. Ţivotnost projektu se 

odhaduje na 8 let, potom by měla projít další modernizací. Výnosem z investičního 

projektu je dosaţení čistého zisku, který se vrací do podniku v ceně prodaných 

výrobkŧ (v našem případě chlazených hotových jídel a paštik). Dalším velice 

zásadním bodem bude volba zdroje financování celého investičního záměru. Jelikoţ se 

jedná o vysoce nákladnou modernizaci celého závodu, která bude mít za následek i 

zvětšení kapacity výroby, je neméně dŧleţité zajistit v budoucnu podle cílŧ a plánŧ 

společnosti odbyt všech vyrobených výrobkŧ. Dodrţení plánŧ bude mít za následek 

100% vyuţití kapacity závodu, a tím dodrţení finančních tokŧ ve společnosti. 

Návratnost investice budeme počítat pomocí podkladŧ z marketingové studie 

prodejŧ hotových chlazených jídel a chlazených paštik do roku ţivotnosti zařízení. Na 

tak dlouhou dobu je velice obtíţné určit vývoj na trhu, proto celá varianta výpočtŧ 

bude dále počítána spíše jako pesimistická. To má zaručit a ulehčit rozhodování o 

pořízení celého projektu. Kdybychom od začátku počítali s optimistickou variantou, 

mohla by v budoucnu přijít nahodilá situace nebo by trh mohl reagovat jinak, neţ 

předpovídala prognóza prodejŧ (podobná situace jiţ jednou v podniku nastala, kdyţ 

v roce 2008 vypukla hospodářská krize) a investiční projekt by se nemusel při takové 

situaci vyplatit, a dokonce by mohl značně poškodit prosperující podnik. 

Pro výpočet kapitálových výdajŧ chceme znát velikost finančních prostředkŧ 

vynaloţených na tento projekt. Společnost Slovácký Fruta, a.s., jiţ řadu let úspěšně 

čerpá finanční prostředky z fondŧ Evropské uniena podporu zpracování zemědělských 

produktŧ a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského prŧmyslu. Protoţe 

společnost nemŧţe spoléhat na peníze z fondŧ, nebudeme částku sniţovat o počáteční 

rozpočet investičního záměru. Slíbené peníze společnost dostane aţ po realizaci 
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projektu, proto se o variantě financování části projektu z peněz Evropské unie 

zmínímaţ v poslední kapitole. Podrobný rozpočet projektu najdete v tab. č. 1. 

 

Tab.  č. 5. Rozpočet na projekt 

 
 

    Zdroj: Vlastní zpracování 
 

7.2 Zdroje financování a splátkový režim 

Celkový rozpočet na realizaci projektumodernizace a rozšíření výrobního 

procesu závodu Slovácká Fruta, a.s., byl stanoven na částku 103 800 300 Kč. 

Společnost vyuţije dlouhodobého úvěru od banky na dobu šest let k financování 

investičního záměru. Jelikoţ společnost patří do koncernu Hamé, vyjednala velmi 

pozitivníúrokovou sazbu RPSN na 2,16 %s garancí na dobu splácení. Celkové náklady 

na investiční záměr dosáhnou hodnoty 118 000 518 Kč.V další tabulce je uveden 

splátkový kalendář na dobu splatnosti, ze kterého je patrné, jaké budou investiční 

náklady v jednotlivých letech. Společnost bude splácet splátky měsíčně. Při 

vyjednávání se společnost a banka domluvili i na dřívějším zaplacení zbývající částky, 

a to z dŧvodu přislíbené dotace z Evropských fondŧ. 
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Tab. č. 6 Splátkový kalendář úvěru 

 
   Zdroj: Vlastní zpracování 

7.3 Stanovení nákladů a zisků výroby 

Prognóza budoucích prodejŧ je rozdělena na tři hlavní výrobky, kterých se 

investiční záměr zejména dotýká. Pro další výpočty budeme počítat jen se dvěma 

produkty, a to proto, ţe hotové paštiky a hotové paštiky ve střívkách mají cca totoţné 

náklady na výrobu.  Rozdělení na dva produkty nám usnadní další výpočty, které 

nebudou ovlivňovat další rozhodovací proces. Krycí příspěvky proto rozdělíme na 

CHHJ a CHP. 

„Krycí příspěvek (též příspěvek na režii, hrubé rozpětí) je rozdílem mezi 

tržbami (za výrobek, službu apod.) a přímými náklady na výrobek. Kryje tedy ve větší 

či menšímíře ostatní potřeby podniku, tj. režii + zisk. Z tohoto důvodu budeme 

používat pro výpočet návratnosti investice právě krycí příspěvek.“
19

 

Krycí příspěvek vychází ze stávající výroby, která prošla velkou modernizací 

v roce 2008 a její současnávýrobní kapacita je vyuţita na maximální moţnou míru. 

Abychom mohli započítat výši krycího příspěvku do návratnosti investice, budeme 

muset vyrábět nad stávající výrobu.S tím počítá i náš plán na rozšíření výrobní 

kapacity, který by měl uspokojit budoucí poptávku. Výrobní kapacita se během let 

zdvojnásobila, a proto veškerý nadbytek produkce mŧţeme později započíst do 

celkové výnosnosti modernizace výrobního procesu. Další část finančních příjmŧ 

vznikne z úspor vlivem modernizace technologie výroby. K největšímu sníţení 

nákladŧ dojde hlavně v úspoře mzdových nákladŧ na výrobu chlazených jídel a paštik. 

                                                 

19
SEFIMA s.r.o., Krycí příspěvek (KP). Sefima[online]. ND [cit. 07-04-2011]. Dostupné z: 

http://www.sefima.cz/kryci-prispevek-slv10.php. 
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 Mzdové náklady tvoří velkou část nákladŧ na produkt. Cena práce neustále 

roste, proto se do budoucna toto opatření velkou měrou odrazí do celkové návratnosti 

investice. Modernizovaná výroba bude vykazovat jak úsporu energie, tak i lidský 

faktor práce. Do budoucna se počítá s rŧstem těchto nákladŧ, proto budeme 

obezřetněji hlídat tento náklad. V neposlední řadě dojde i ke sníţení zmetkovosti 

polotovarŧ a hotových výrobkŧ. Je otázka, zdalise do těchto nákladŧ nezobrazí např. 

pouţívání nových obalŧ, které mohou při zavádění do výroby zaznamenat vyšší 

zmetkovost.  

Celkové náklady proto budou vycházet z krycích příspěvkŧ na zvýšení objemu 

výroby a uspořených financí z modernizované technologie. Pomocí součtu všech 

těchto faktorŧ obdrţíme konečnou částku uspořenou při realizaci projektu.  

V následující tabulce je znázorněna celková výnosnost modernizované 

technologie a navýšení výroby podle prognózy prodejŧ.   

 

Tab. č. 7 Výnos modernizace v roce 2011– 2014 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Uţ na začátku spuštění modernizované výroby se ukáţe úspora v částce 

35 919 515 Kč(3 606 718+ 21 921 152 + 889 000 + 290 178+ 9 212 468) vlivem 

modernizace výroby a nárŧstu prodeje. V období se počítá s dalším nárŧstem 

výroby, konkrétně cca 10 % u chlazených hotových jídel a cca 2% u chlazených 

paštik. To bude mít za následek rŧst výroby aţ na konečných 19 992 CHHJ/den, 

1397 t CHP/rok v roce 2014. Navyšování výrobníkapacity dokazuje, jak mŧţe být 

modernizovaná technologie úsporná v nákladech na produkci. Největší úspory 

plynou hlavně z úspory zaměstnancŧ, a to ročně dosáhne skoro k 10. miliónŧm 

korun. 
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Pro další roky výrobního procesu uţ nebudeme počítat s rŧstem, protoţe 

odhadnout prodej výrobkŧ v delším horizontu je velice neurčité a nepřesné. I kdyţ 

prognóza prodeje počítá celou dobu ţivotnosti projektu s mírným rŧstem prodejŧ 

a to hlavně u CHHJ, my pouţijeme pro další výpočty rok 2014 jako stěţejní a 

budeme z něj vycházet i na další roky. Sumární výnosnost projektu v první 

polovině ţivotnosti podle prognózy prodeje bude činit tedy 157 007 806 Kč. 

7.4 Stanovení zisku 

Stanovení zisku patří mezi nejdŧleţitější úkoly. Při výpočtu budeme počítat 

s celkovým nákladem na pořízení investice, rozpočítaným na dobu splatnosti, ale 

ziskovost budeme počítat na celou dobu ţivotnosti projektu, coţ je 8 let. Poslední dva 

roky nebude modernizovaná výroba zatěţována ţádným větším nákladem, proto se 

očekává právě v tomhle roce největší ziskovost projektu. Pro výpočet budeme počítat 

se sazbou ze zisku 19 %. Je moţné, ţe se daňová sazba během ţivotnosti změní. I 

přesto by však daňová sazba neměla zkreslit výsledné rozhodnutí, zda celou investici 

pořídit či nikoliv. Projekt vykazuje celou dobu ziskovost, a to i v prvním roce po 

zavedení modernizace. Celkový zisk po zdanění by měl dosáhnout 179 482 183 Kč. 

 
Tab. č. 8 Čistý zisk v jednotlivých letech životnosti projektu 2011 - 2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7.5 Kapitálové výdaje 

Stanovení kapitálových výdajů 

Do kapitálových výdajŧ na modernizaci závodu mŧţeme započíst všechny 

výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku. Do kapitálových výdajŧ se 

započítává nejen cena dlouhodobého majetku, ale i například cena úroku na pořízení 

majetku. Kapitálové výdaje jsou na pořízení modernizace závodu rozloţeny pomocí 



  

- 37 - 

 

úvěru na dobu šesti let. Po dobu ţivotnosti celého projektu, která je stanovena na dobu 

8 let, by neměly vzniknout další kapitálové výdaje. 

V následující tabulce nalezneme uvedené roční kapitálové výdaje na investici, 

ze které je patrné, jaké budou náklady v jednotlivých letech ţivotnosti projektu.  

 

Tab. č. 9 Kapitálové náklady investičního záměru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stanovení peněžních příjmů 

Peněţní příjmy z investičního projektu jsou vytvářeny ročním přírŧstkem ve 

formě zisku po zdanění. Dalším příjmem jsou změny oběţného majetku v dŧsledku 

investování během doby ţivotnosti investice, kdy přináší přírŧstky oběţného majetku 

ve formě peněţních příjmŧ. Mezi peněţní příjmy mŧţeme započítat např. i konečný 

odprodej strojŧ a zařízení po ţivotnosti projektu, avšak z dŧvodu rozsáhlosti projektu 

nebudeme s touto variantou počítat. V další tabulce jsou vyobrazeny všechny peněţní 

příjmy. 

Tab. č.10.  Peněžní příjmy investičního projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.6 Čistá současná hodnota 

Pro přepočet peněţních příjmŧ na jejich současnou hodnotu je nutné znát 

diskontní sazbu. Diskontní sazbu neboli očekávanou míru výnosnosti u tohoto 

investičního projektu, si společnost stanovila na 7 %. Výpočet peněţních příjmŧ, které 

plynou z investice v jednotlivých letech, musíme převést na jejich současnou hodnotu 

pomocí diskontování, a to podle vzorce
20

 

 

 

 

 
Tab. č. 11 Výpočet součastné hodnoty budoucích penězích příjmů z investice  

 

 

 
     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

                                                 

20
DLUHOŠOVÁ, D., Finanční řízení a rozhodování, Praha: Ekopress, 2006, str. 29. 
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7.7 Metoda výnosnosti investic – ROI 

Výnosnost investice vyjadřuje míru zhodnocení prostředkŧ vynaloţených 

nafinancování investice. Je to metoda statická, protoţe nepřihlíţí k faktoru času. Pro 

výpočet této metody podle vzorce ROI, potřebujeme znát prŧměrný roční čistý zisk a 

náklady na pořízení investici.  

Výnosnost investice ROI (z angl. Return ofInvestment) se počítá podle vzorce:
21

 

 

ROI = Zr / IN  

kde: 

Zr = prŧměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

IN = náklady na investici. 

 

Tab. č. 12 Výpočet ROI 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Slovácká Fruta, a.s. stanovila očekávanou míru na výnos z investice na 

hodnostu 7 %. Podle tohoto ukazatele je vhodné investiční záměr realizovat, 

protoţe prŧměrný roční výnos bude činit 19 %. 

7.8 Metoda návratnost investice 

Čím kratší je doba splácení, tím je investice výhodnější.To tedy vyjadřuje, za 

jakou dobu investor získá zpět prostředky, které do investičního projektu vloţil. Je 

logické, ţe doba splácení musí být kratší, neţ je doba ţivotnosti investice.V prvním 

bodě zjistíme čistý peněţní tok, který se následně nakumuluje do rovnající částky 

pořízení investičního záměru, coţ je znázorněno v tabulcečíslo 13. 

 

 

 

                                                 

21
 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Ekopress, 2006, str. 304. 
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Tab. č. 13 Výpočet kumulovaného peněžního toku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce číslo 14 jde dobře vidět, jak se postupně kumuluje finanční kapitál 

z investice. Celkové náklady na zaplacení celé investice proto budou dosáhnuty v roce 

2017. Návratnost investice činí proto 6 let. Jelikoţ tato investice je pro firmu výhodná, 

protoţe doba splacení je o dva roky kratší neţ její ţivotnost. 

 

 

Tab. č. 14 Výpočet kumulovaného peněžního toků a peněžních příjmů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7.9 Metoda čisté současné hodnoty 

Tato metoda vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy 

z investičního projektu a kapitálovým výdajem. Pokud jsou kapitálové výdaje 

vynakládány v delšímčasovém období, potom je čistá současná hodnota rozdíl mezi 

diskontovanými peněţnímipříjmy z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v 
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jednotlivých letech ţivotnosti. Čistá současná hodnota NVP (z angl. Net PresetValue) 

se vypočítá: 
22

 

a) v rozvinuté podobě: 

kde:

 
 

Tab. č. 15  Kumulované peněžní příjmy a peněžní tok 

 
           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Č=  118 000 518 - 72 608 122= 45 400 396 Kč 

 

Pokudsoučastná  hodnota vyjde kladně, mŧţeme investici přijmout. V opačném 

případě se nedoporučuje investiční záměr realizovat, protoţe nesplní očekávanou 

výnosnost projektu. V našem případě vyšla čistá současná hodnota 45 400 396 Kč, coţ 

znamená, ţe diskontované peněţní příjmy převyšují kapitálové výdaje. Z čisté 

současné hodnoty mŧţeme vyvodit, ţe společnost mŧţe projekt přijmout, protoţe splní 

její očekávání. 

 

                                                 

22
VALACH, J. a kol.,Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: Ekopress, 2001, 

str. 94. 
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7.10 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Tato metoda představuje další dynamickou metodu hodnocení investičních 

projektŧ, které za efektivní povaţují peněţní příjem z projektu a respektují časové 

hledisko. VPP mŧţeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná 

hodnota peněţních příjmŧ z projektu se rovná kapitálovým výdajŧm. Zatímco jsme u 

čisté současné hodnoty počítali s předem vybranou úrokovou mírou, VPP s ţádnou 

úrokovou mírou nepočítá, a my ji naopak hledáme.
23
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kde: 

P1 ,2 …. PN = peněţní příjem z investice v jednotlivých letech její ţivotnosti, 

K = kapitálový výdaj, 

i= poţadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

n= jednotlivá léta ţivotnosti projektu, 

N = doba ţivotnosti. 

 

Podle VPP jsou přijatelné investiční projekty povaţovány ty, které vyjadřují 

vyšší úrok neţ poţadovaná minimální výnosnost projektu. Poţadavky na minimální 

výnosnost se odvozují od výnosnosti na kapitálovém trhu.  Protoţe hodnota vnitřního 

výnosového procenta je číslo, které hledáme, musíme si nejprve zvolit libovolnou 

úrokovou míru, kterou diskontujeme očekávané peněţní příjmy investice. Posléze 

srovnáme součet těchto diskontovaných peněţních příjmŧ s kapitálovým výdajem na 

investiční projekt. Pokud jsou peněţní příjmy vyšší neţ kapitálový výdaj, je nutné 

zvolit vyšší úrokovou míru a znovu provést celý propočet. Pokud jsou diskontované 

peněţní příjmy niţší neţ kapitálové výdaje, je nutné zvolit úrokovou míru niţší a 

opakovat celý propočet. Jakmile nalezneme rovnost mezi diskontovanými peněţními 

příjmy a kapitálovými výdaji, pak vypočteme pomocí lineární interpolace vnitřní 

výnosové procento. 

 

 

 

                                                 

23
VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: Ekopress, 2001, str. 

110. 
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Pro naši investici si zvolíme hodnotu 8,5 %.  Výpočet diskontovaných 

peněţních příjmŧ je uveden v tabulce číslo 16. 

 

Tab. č. 16  Diskontované peněžní příjmy při úrokové míře 8,5%. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Diskontované peněţní příjmy činí celkem 116 215 999 Kč a kapitálové výdaje 

na investici jsou 111 000518 Kč.  Z toho plyne, ţe peněţní příjmy nedosahují hodnoty 

kapitálových výdajŧ. Proto pro další výpočet musíme úrokovou míru sníţit na hodnotu 

8 %.  V následující tabulce jsou uvedené výpočty s nově určenou úrokovou sazbou. 

 

Tab. č. 17 Diskontované peněžní příjmy při úrokové míře 8 %. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při přepočtu diskontovaných peněţní příjmŧ činila konečná částka hodnotu 

118 866 500 Kč a kapitálové výdaje na investici jsou 111 000 518 Kč.  Z toho plyne, 
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ţe peněţní příjmy přesahují hodnoty kapitálových výdajŧ.  Z čehoţ vyplývá, ţe vnitřní 

výnosové procento leţí mezi hodnotou 8% aţ 8,5%. Jako poslední vzorec pouţijeme 

pro stanovení vnitřního výnosového procenta. 

 

 

VPPv našem případě je: 

 

%.33,8)85,8(
1784519865982

1784519
8 


VPP  

 

Vypočtené vnitřní výnosové procento činí 8,33%. Společnost Slovácká 

Fruta, a.s. si v tomto investičním projektu stanovila poţadovanou míru výnosnosti 

na 7 %. Míra výnosnosti této investice je tedy vyšší, neţ je její očekávaná míra. 

Proto mŧţeme projekt modernizace závodu schválit, protoţe je pro celý podnik 

ekonomicky výhodná. 
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8 Závěr 

Cílem mé diplomové prácebylo vyhodnotit záměr společnosti Slovácká Fruta, 

a.s, která hodlá zmodernizovat svŧj závod. Společnost chce výrazně zvýšit svoji 

produkci a inovovat své výrobky, aby udrţela či zvýšila svoje postavení na trhu. Aby 

mohlo dojít ke splnění cílŧ společnosti, musí vynaloţit částku na investici ve výši 

118 000 518 Kč. Proto je dŧleţité vyhodnotit budoucí toky ve společnosti, aby nedošlo 

k ohroţení firmy během ţivotnosti projektu. Z tohoto dŧvodu jsem se rozhodl rozšířit 

současná zaběhlá pravidla při počítání návratnosti investice o následující metody: 

výnosnost investic ROI, dobu splacení, čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové 

procento. 

 

S pouţitímtěchto metod výnosnosti investic byla vypočtena prŧměrná roční 

výnosnostprojektu, která se rovnala hodnotě 19 %.  Společnost si stanovila úrokovou 

míru na 7 %. Prŧměrná roční výnosnost potom značně převyšuje stanovenou sazbu, 

coţ    znamená, ţe investice je pro firmu příznivá. Jako následující pouţitá metoda 

byla doba splacení, která byla stanovena na dobu 6 let. Tato doba nepřesahuje 

ţivotnost investic, a to znamená, ţe ji mŧţe podnik přijmout. Metoda čisté současné 

hodnoty vyšla kladně, diskontované peněţní příjmy převyšovaly kapitálové výdaje, a 

proto je investice pro firmu ekonomicky výhodná. Vnitřní výnosové procento bylo u 

tohoto projektu stanoveno na 8,33 %, coţ je více neţ společnost očekávala.Dle 

vypočtených ukazatelŧ se tento investiční projekt jeví pro firmu jako velmi výhodný. 

Proto rozhodnutí firmy Slovácká Fruta, a.s. realizovat jej, bylo správné. 

 

Z celkového pohledu se tento investiční projekt pro firmu jeví jako 

ekonomicky výhodný, přínosný a přispívá k rŧstu trţní hodnoty firmy. Nesmíme 

zapomenout, ţe společnost ţádá o prostředky z Evropských fondŧ a v minulosti se 

vţdy povedlo na ně dosáhnout. V případě přidělení finanční dotace, klesnou 

společnosti náklady na pořízení investice, tím sníţí dobu návratnosti investice a zvýší 

celkový příjem. Dalším a neméně dŧleţitým faktorem pro přijetí je, ţe společnost si 

uchová svoje postaveném na trhu a dokonce mŧţe i posílit svoji pozici. 
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 Nové či inovované výrobky budou moci uspokojovat poţadavky zákazníka na 

zvyšování kvality a čerstvosti chlazených jídel. Rozšířený sortiment dodávaného zboţí 

mŧţe přilákat nové zákazníky. Luxusní obaly, které se připravují pro novu řadu 

belgických a francouzských paštik mohou přilákat nové zákazníky, kteří budou 

ochotni zaplatit vyšší cenu. Tím se očekává, ţe se celkově zvýší prestiţ značky Veselá 

pastýřka.   

Přínosem pro společnost Slovácká Fruta, a.s. nejspíše také bude moţnost 

vyuţití mých rozšířených metod pro budoucí investiční záměry, a tím zpřesnit budoucí 

výpočty, které ujasní budoucí rozhodování o pořízení dalších investic. 

Celá diplomová práce byla zpracovávaná, aby poslouţila jako podklad pro 

zpracování všech dŧleţitých dat, která usnadní rozhodování, zdali investiční projekt v 

budoucnu bude či nebude realizován.  
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1) Obrázkový popis pasterizačního procesu 

 

 

 



  

 

2) Schéma kontinuálního pasteru a chladiče 
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