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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá teorií podnikatelského záměru a hodnocení efektivnosti 

investic. První, teoretická část práce vymezuje strukturu a náležitosti podnikatelského záměru 

jako celku. Druhá část práce pojednává o hodnocení investic a jejich přínosu v rozhodovacím 

procesu. Poslední, třetí část práce je aplikací druhé části na fiktivní příklad a vizualizuje 

metody hodnocení investic.  

 

Cíle bakalářské práce jsou charakteristika přípravy investičních projektů, specifikace 

provázanosti technicko-ekonomické studie se zaměřením na dynamické metody a zhodnocení 

teoretických názorů a stanovisek na zadanou problematiku 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of submitted bachelor thesis is theory of a business plan and evaluation the 

effectiveness of investment. First part describes theory of the business plan. Second chapter 

treat of evaluation the effectiveness of investment and its contribution to decision making 

process. Third part of thesis is practical application of second chapter to imaginary example. 

 

Aim of this thesis are characteristics of the preparation of investments projects, specification 

of consistency of technical-economic study with focus on on the dynamic methods and 

evaluation of theoretical views and opinions on a given issue. 

 

 

Klíčová slova 

 

podnikatelský záměr, hodnocení investic, společnost, produkt  

 

 

Keywords 

 

business plan, efectiveness of investments, corporation, product   
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Úvod 

 
Každý podnikatel i pracovníci malých a velkých firem mají mnoho nápadů, jak se v oblasti 

svého podnikání zlepšit, jak vydělat více, nebo jak lépe získat své zákazníky. A ikdyž je 

mnoho z těchto nápadů velmi dobrých, ne vždy jdou realizovat tak, jak bylo zamýšleno. 

 

Než se pustíme do realizace nápadu, musíme zodpovědět mnoho otázek. Například „Kolik 

bude potřeba peněz?“, „Uživí se firma realizací nápadu?“, „Prosadí se firma a bude lepší, než 

konkurence?“ a podobně. Na mnoho otázek nelze bez dalšího zkoumání odpovědět. Očividně 

je nutné před samotným startem projektu všechny myšlenky lidově řečeno „hodit na papír“ 

a podrobněji vše popsat. K tomu slouží právě podnikatelský záměr, „věc“, „papír“, či 

„postup“, ať už si pod ním představíme cokoliv, která nakonec vede k upřesnění mnoha faktů. 

 

Podnikatelský záměr je vhodný jak pro začínající podnikatele, tak pro stávající podnikatelské 

subjekty, které chtějí rozšířit své možnosti, nebo začít prodávat nové výrobky. Dobře 

zpracovaný podnikatelský záměr může napomoci i při hledání investora, nebo je nutnou 

podmínkou pro získání financí z veřejných zdrojů.  

 

Problematikou podnikatelského záměru a hodnocení investic se zabývá tato bakalářská práce.  

 

V první části práce je definován pojem podnikatelský záměr a jsou popsány všechny části, 

které má obsahovat. Nelze jen popsat budoucí projekt, je třeba více pohledů na nový nápad. 

Do záměru patří i charakteristika firmy, její cíle, finanční plán, hodnocení rizik a podobně. 

 

Druhá část práce popisuje hodnocení a posouzení efektivnosti investice. Popisuje, jak zjistit, 

jestli a kdy se nám vrátí vynaložené náklady. Podle uváděných postupů je třeba možné zjistit, 

že se investice nemusí vrátit, nebo je hodně riziková. Znalost těchto faktů je velmi nápomocna 

při rozhodování o vlastní realizaci jednotlivých záměrů. 

 

Třetí část práce je případovou studií, kdy fiktivní firma pořizuje nové vybavení. I tento nákup 

je možné považovat za podnikatelský záměr a je možné přibližně zjistit, jestli se firmě vůbec 

vyplatí do něj investovat. Ve studii jsou krok po kroku uvedeny jednotlivé faktory, které 

mohou ovlivnit rozhodování a u každého je i praktický příklad včetně výpočtů. Je názorné, na 

základě jakých dat a hodnot se firma rozhoduje. 
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1. Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr je výstup strategických aktivit podnikatele, který zahrnuje cíle, strategii 

a projekty, které mají být realizovány ve vymezeném časovém období.                           [14] 

           

Podnikatelský záměr nám říká, čeho chceme dosáhnout, jakým způsobem toho chceme 

dosáhnout a co potřebujeme k tomu abychom toho dosáhli. Je to způsob, jak přesvědčit okolí 

o kvalitě, reálnosti a životaschopnosti svého záměru.                                                            [15] 

 

Podnikatelský záměr může být úspěšný pouze tehdy, jestliže náš produkt přinese užitek pro 

zákazníka. Náš výrobek nebo služba musí být lepší než konkurenční nabídky.                    [13] 

 

Podnikatelský záměr vs. podnikatelský plán 

“Podnikatelský plán se často používá jako synonymum k termínu podnikatelský záměr. My 

však chápeme podnikatelský plán jako celofiremní dokument, charakterizující komplexně 

všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj. Podnikatelský plán zpracovaný v souvislosti 

s realizací určitého investičního projektu, resp. souboru těchto projektů, proto označujeme 

jako podnikatelský záměr.”              [6] 

 

1.1 Tvorba podnikatelského záměru 

Představuje konkrétní záměr podnikatele, který se odhodlal podnikat nebo rozšířit svou firmu. 

Jeho podoba a účel se do jisté míry liší v závislosti na typu, velikosti a odvětvové příslušnosti 

podniku a jeho správné zpracování může ovlivnit celý charakter a způsob podnikání již v jeho 

počátcích.              [14] 

 

Důvody sestavení podnikatelského záměru 

Prezentuje záměry podniku, které chce dosáhnout v určitém období a také slouží jako 

programový podklad pro sestavení podnikatelského plánu a také pro strategické plány, které 

určují smysl a dobu rozvoje firmy v delším časovém intervalu.      [14] 

 

Faktory úspěšné tvorby a realizace na základě podnikatelského záměru 

Podnikatel si nevystačí při zpracování podnikatelského záměru pouze se svými znalostmi ze 

své branže (ve které chce podnikat) ale musí být dobře obeznáme také s ekonomickou 

politikou státu, vládní strategii i aktivitami nezávislých organizací. Neboť všechny uvedené 
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faktory ve velké míře ovlivňují podnikatelské prostředí a v nemalé míře způsobují i změny 

pravidel v čase.                                                                                                                       [14] 

 

Faktory úspěšné tvorby a realizace: 

o správný výběr formy podnikání (fyzická osoba, s.r.o., v.o.s, atd.); 

o vhodně zvolený název firmy s ohledem na předmět podnikání; 

o krátkodobé podnikové cíle s ohledem na jejich reálnost; 

o analýza trhu a tržních příležitostí; 

o způsob realizace celého záměru (od vstupů, zdrojů až po výstupy); 

o porovnání záměru s konkurencí; 

o zhodnocení celého záměru „střízlivýma očima”.      [14] 

 

Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto základní části. Obrázek byl navržen autorkou 

podle [15,6,8]: 

 

 

Obr. 1.1: Obsah podnikatelského záměru 

 

 

1.1.1 Realizační resumé 

Tento stručný souhrn je sice první částí podnikatelského záměru, měl by se však zpracovávat 

až v samém závěru. Vhledem k tomu, že s ním přichází případný poskytovatel kapitálu 

nejdříve do styku, měl by tento souhrn nastíní základní charakteristiky firmy i projektu ve 

stručné a přesvědčivé formě, a to v maximálním rozsahu 2 – 3 strojových stránek.               [6] 
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Realizační resumé by mělo obsahovat: 

1. název a adresu firmy, číslo telefonu a faxu, kontaktní osoby; 

2. charakteristiku výrobku či služby, které jsou náplní projektu;  

3. popis trhů a distribučních cest, kterých hodlá využít k dosažení těchto trhů; 

4. strategické zaměření firmy na období příštích 3 – 5 let; 

5. zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy (ve vztahu 

k danému projektu); 

6. finanční aspekty – zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, velikost 

potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro poskytovatele 

kapitálu.                                                                                                                        [6] 

 

1.1.2 Charakteristika produktu 

Většinou čtenář podnikatelského plánu není často zběhly v našem oboru, proto bychom měli 

zdůraznit podstatné rysy a zmínit technické parametry. Častá chyba podnikatelského plánu je, 

že u popisu výrobků či služeb zacházíme příliš do technologických podrobností.  

 

Pro přehledné znázornění konkurenceschopnosti našeho produktu ve srovnání s konkurencí je 

možné použít matici, ve které se proti sobě postaví výkonové parametry a cena našeho 

a konkurenčního produktu.  

 

Tyto parametry mají zásadní vliv na rozhodnutí zákazníka o koupi. Do řádků uvedeme vlastní 

a konkurenční produkty a do sloupců parametry a ceny. 

 

Údaje o konkurenčních produktech lze získat z katalogů, prospektů, veletrhů, výstav, od 

přátel v jiných firmách apod. K dokreslení správné představy o produktu použijeme barevné 

prospekty, výkresy, diagramy, schémata nebo fotografie, které dáme do přílohy.                [13] 

 

Popis trhů 

Důležité je věnovat pozornost definování trhu. Jak a komu se výrobky nebo služby budou 

prodávat, proto je třeba mít i představu, jak je trh velký, jak funguje a jací jsou nebo budou 

hlavní zákazníci. Svou roli zde sehrává nejen cena, kvalita produktu (služby), ale i pověst 

výrobku i podnikatele. Dále je důležitý popis distribučních cest, kterých hodlá využít 

k dosažení těchto trhů.                 [14] [5] 

 



  11   

Je potřeba charakterizovat naše stěžejní zákazníky, stávající i potencionální. Specifikaci jejich 

potřeb po stránce kvalitativní i kvantitativní ve vztahu k naší produkci. A také charakteristika 

konkurence stávající i potencionální, její výhody a nevýhody ve vztahů k naší firmě.         [15] 

 

Okolí firmy 

o Mikro prostředí – Síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit 

zákazníkům – společnost, distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost, 

které společně vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy.  

o Makro prostředí – Širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí – 

demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory.          [9] 

 

Segmentace trhu  

Pro názornost jsem na obr. 1.2 znázornila segmentaci trhu. Informace pro rozdělení a popisky.       
                    [9][11] 
 

 

Obr. 1.2: Segmentace trhu 

 

Distribuční cesty  

Rozlišujeme cesty přímé a nepřímé.  

o přímé jsou, když výrobek jde přímo od výrobce ke spotřebiteli; 

o nepřímé, když mezi výrobcem a zákazníkem je jeden nebo více distribučních článků:  

o strategie jedné distribuční cesty – výběr jedné distribuční cesty pro distribuci výrobku 

na trh. Je nutno vybrat nejvhodnější cestu.  

o multidistribuční strategie – využití dvou  nebo více distribučních cest pro dodání zboží 

a služeb. Výhodou je optimální přístup ke všem tržním segmentům, zvýšení pokrytí 
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trhu, snížení distribučních nákladů a umožnění více personalizovaného prodeje. Je ale 

třeba dávat pozor na případné problémy , neboť větší počet cest přináší více konfliktů. 

Dále rozlišujeme ještě distribuční cesty na komplementární (každá cesta se zaměřuje na jiný 

segment nebo dodává výrobky, které si vzájemně nekonkurují) a konkurenční (stejný výrobek 

je dodáván dvěma různými distribučními cestami, které si konkurují – účelem je zvýšení 

prodejů).                [2] 

 

1.1.3 Charakteristika firmy a jejich cílů  

Tato část podnikatelského záměru by měla postihnout jak minulost firmy, tak i její přítomnost 

a budoucnost z hlediska základních podnikatelských cílů a strategií jejich dosažení. Součástí 

této části podnikatelského záměru by měla být:                                                                       [6] 

 

a) Historie firmy 

Zachycující její činnost od založení (s uvedením motivů tohoto založení), výsledky 

podnikatelské činnosti a dosažené úspěchy, vývoj finanční situace firmy v minulosti 

i současnosti a způsob jejího financování.                                                                               [6] 

 

b) Důležité charakteristiky produktů (výrobků či služeb) 

Je třeba specifikovat jejich současnou fázi (výzkum a vývoj či již uvedení na trh) a dobu 

životnosti, kdo je či bude jejich uživatelem. Jaké výhody mu budou z uplatnění těchto 

produktů či služeb vznikat, které klíčové faktory rozhodují o jejich úspěchu a jaké jsou jejich 

jedinečné rysy, které rozhodují o konkurenční pozici a srovnání těchto rysů s konkurencí. 

Způsoby ochrany produktů či služeb (vlastnictví patentů aj.), jaké nové produkty připravuje 

konkurence, jedinečné rysy strategie výroby, distribuce a marketingu.             [5] [6] 

 

c) Sledované cíle 

Zahrnují jednak: 

 základní strategické cíle, kterých se firma snaží realizací daného projektu dosáhnout; 

 specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, ke kterým patří uspokojení poptávky 

a postavení firmy na trhu, inovace výrobního programu a technologie, kvalita 

produkce, efektivnost a finanční stabilita, sociální oblast, rozvoj organizace a řízení, 

ochrana životního prostředí, prestiž a společenské postavení firmy 
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 Stanovené cíle by měly být reálné, však současně dostatečně motivující a vyjádřené 

v konkrétní formě. Pokud to je možné, doporučuje se jejich kvantifikace s tím, že by 

se měly vztahovat k období příštích dvou až pěti let.         [6] 

 

1.1.4 Organizace řízení a manažerský tým 

Část záměru s názvem Organizace řízení a manažerský tým by měla obsahovat: 

o organizační schéma (s jasným vymezením pravomocí a odpovědnosti jednotlivých 

manažerů); 

o charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků; 

o politiku odměňování; 

o vymezení dlouhodobých záměrů a cílů (klíčových manažerů včetně jejich vztahu 

k vlastnictví firmy); 

o stanovení klíčových řídících pozic; 

o základní přístup k řízení firmy (centralizace, resp. decentralizace), informační systém 

pro řízení a jeho budoucí vývoj aj..               [6][4] 

 

Charakteristika klíčových vedoucích pracovníků 

Charakteristika z hlediska jejich rolí, věku, zkušeností, dosažených výsledků, současných 

i budoucích přínosů pro firmu (podstatné je prokázat, že firma disponuje vyváženým 

manažerským týmem, dostatečnými kompetencemi v oblasti finanční, marketingové, 

technické aj.).                [6] 

 

Politika odměňování 

Politiku odměňování těchto pracovníků včetně uvedení platové úrovně, způsobu hmotné 

zainteresovanosti na výkonnosti firmy (především na dlouhodobých hospodářských 

výsledcích např. získáním akcií firmy aj.).           [6] 

 

Stanovení  klíčových řídících pozic 

Musí být obsazeny v příštích dvou až třech letech se specifikací požadovaných dovedností 

a zkušeností (tím firma demonstruje schopnost plánovat rozvoj podnikatelské činnosti a získat 

potřebné pracovníky) .              [6] 

 

Dle rozdělení podle Rhonda Abramse [1] jsem vytvořila diagram, kde jsem znázornila klíčové 

funkce ve firmě na obr. 1.3.  
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Obr.1.3: Klíčové funkce ve firmě 

 

U každého z klíčových zaměstnanců bychom měli popsat jeho roli ve struktuře firmy, jaké 

předchozí zkušenosti či vzdělání ho kvalifikují pro tuto práci, dosažené úspěchy. Dále jaké 

jsou jeho profesní a lidské přednosti a finanční částku, kterou investoval do firmy.              [1] 

 

Informace o klíčových zaměstnancích (podnikatele, majitele či jednotlivých členů 

manažerského týmu) jsou pro každého investora nepostradatelné informace pro hodnocení 

rizik spojených s jeho možným angažmá na spolufinancování předkládaného podnikatelského 

záměru.               [8] 

 

1.1.5 Finanční plán 

Jedná se o přesný, číselný, výčet financování našeho podnikání v členění na: 

o kalkulace potřeb a zdrojů financování. Vyčíslíme potřebu peněžních prostředků pro 

financování našeho podnikání podle jednotlivých složek majetku. Nezbytnou součástí je 

vyčíslení struktury zdrojů, ze kterých budeme čerpat finanční prostředky v členění na 

vlastní a cizí, s bližším určením jejich jednotlivých zdrojů (vlastní vklad do podnikání, 

úvěry, půjčky, dotace aj.) 

 

o Cash-flow (peněžní toky) – jedná se o odhadovaný výčet příjmů a výdajů pro nejbližší 

období podle druhu jednotlivých položek. Tato část by měla korespondovat 

s předchozími částmi tak, aby bylo zřejmé, že jsme schopni reálně dosahovanými příjmy 

pokrýt naše potřeby (provozní výdaje i splátky půjček, úvěrů, závazků apod.) Kladná 

hodnota rozdílu mezi příjmy a výdaji by měla vypovídat o ziskovosti našeho podnikání. 

                                           [15][12] 
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1.1.6 Hodnocení rizik 

Každý podnikatelský záměr, byť podložený sebelepšími analýzami, daty z výzkumů těch 

nejrenomovanějších agentur a institucí, sestavovaný a podporovaný týmy excelentních 

specialistů v různých oblastech atd., v sobě nutně nese určitou míru nejistoty, tedy rizika, že 

reálné výsledky se budou lišit od očekávaných.  

Analýza rizik podnikatelského záměru se snaží předcházet negativním důsledkům možného 

vývoje konkrétních rizikových faktorů. 

Obecně platí, že čím pečlivěji je provedena analýza rizik, tím lepší a „bezpečnější“ je naše 

plánování měřeno například kvalitou výsledného plánu a jeho použitelnosti jako skutečného 

manažerského nástroje.              [8] 

 

4 klíčové kroky „řízení“ rizika: 

a) Identifikace rizikových faktorů  

Je to důsledné promýšlení toho, z jakých důvodů a příčin se náš záměr může „zvrtnout 

jinam“, než bychom chtěli; 

Mezi možné „rizikové“ faktory o kterých bychom měli v rámci hodnocení rizik důsledně 

přemýšlet, jsou uvedeny v tabulce č. 1.1.           [8] 

 

Tab.1.1  Oblasti pro analýzu rizik 

Oblast Možné rizikové faktory k úvaze 
Trhy Riziko náhlé změny či poruchy našich trhů? Mohou nastat? Jak by to 

ovlivnilo naše celkové tržby? 
Produkt Rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, riziko problémů 

s kvalitou a službami, životní cyklus produktu 
Obchody Rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných obchodů, kapacitní 

rizika velkého počtu zakázek v potřebných časech 
Management Riziko špatného nekompetentního řízení, neproduktivních konfliktů vedení 
Vlastní vývoj Riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika přecenění technického hlediska a 

podcenění komerčních aspektů vyvíjených produktů 
Kvalita Rizika nízké kvality produktů, riziko negativních referencí a poškození image 

podniku 
Zdroje Riziko nedostatečných zdrojů, riziko nevyužitých zdrojů 

Produktivita Riziko nízké produktivity a rostoucích nákladů, nízká prac. morálka 
Klíčovost Riziko plynoucí z klíčového postavení jedinců, produktů, zákazníků 
Investice Riziko zátěže špatných investic, rizika neefektivního marketingu, neefektivní 

vzdělávací programy 
Cash-flow Rizika chybějících peněžních prostředků, rizika ztráty likvidity, příliš 

konzervativní nebo příliš agresivní finanční řízení 
Makroekono-
mická rizika 

Rizika zvýšení úrokových měr a zdražení úvěrů, daňová rizika, kurzová rizika 
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Množina rizik je sama o sobě obrovská, avšak nejsložitější k posouzení a ošetření jsou rizika 

spojená s externími, především tržními faktory, predikcemi a realizací našich výnosů, vývoje 

trhu, tedy chování zákazníků, konkurence apod.. Rizika spojená s naším „prosazením“ se na 

trhu za jinak obvyklých ostatních podmínek, tedy bez přírodních katastrof, stávek 

zaměstnanců, destrukčních politik uvnitř firmy samotné apod. Strukturu těchto 

„jednodušších“ rizik plynoucích z negativního vývoje „obvyklých podmínek“ ukazuje 

obrázek č.1.4.                [8] 

 

Obr. 1.4: Možná struktura „obvyklých“ rizik podniku 

 

b) Kvantifikace rizik 

Provést kvantifikování, číselné vyjádření, rizika, tj. například odhadnout 

pravděpodobnost výskytu nechtěného faktoru a odvození možných důsledků 

s využitím vhodných technik nebo selského rozumu.        [8] 

 

c) Plánování krizových scénářů  

Příprava strategií, plánů postupů, politik a procedur podniku v případě eskalace 

rizikového faktoru, tedy jeho nežádoucího negativního vývoje. Součástí procesu 

tvorby a výběru krizových scénářů, tj. možných strategických postupů pro případy 

eskalace rizikových faktorů, by měla být vždy jednoduchá finanční analýza dopadů 

různých variant na podnik. Finanční hledisko umožní přímočarý adekvátní výběr 

„správného“ krizového scénáře z množiny možných postupů.  
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Analýza rizik většinou také obsahuje tzv.: 

 what-if analýzy, kdy je pomocí předpokladů typu „pokud by se stalo, že…“ 

usuzováno na kauzální důsledky typu „pak by to znamenalo…“. Tímto 

způsobem je tak například vymezována množina možných scénářů jak z pohledu 

vzniku konkrétních krizových situací, tak i z pohledu předpokládaných důsledků 

a možných „ochranných“ strategií a řešení. 

 worst-case analysis - analýza nejhoršího scénáře vývoje a jí odpovídající 

strategie řešení, např. v podobě „exit“ strategie podniku, tedy jeho 

„předčasného“ ukončení s minimalizací negativních důsledků a ztrát podnikatele 

a jeho věřitelů v obecném slova smyslu.          [8] 

 

d) Monitoring a „řízení“ 

Je součástí implementace, tedy prováděcí fáze plánu či záměru. Představuje průběžnou 

a trvalou kontrolu a sledování s rizikem souvisejících faktorů, tedy sledování 

rizikovou  analýzou očekávaných, ale obecně i „neočekávaných“ vlivů zejména 

externího prostředí. Následně se rozhoduje o spouštění a řízení odpovídajících kroků, 

směřujících k eliminaci nebo alespoň zmenšení negativních vlivů.       [8] 

 

1.1.7 Přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie 

Oddíl věnovaný výsledkům finančně – ekonomických analýz a finančním záměrům by měl 

poskytnout přehledné informace týkající se nejen finančně – ekonomické stránky daného 

projektu, ale celé firmy (v případě, že projekt realizuje nově vznikající forma, lze projekt 

ztotožnit s firmou).  

 

V této části podnikatelského záměru jsou shrnuty základní výsledky a závěry technicko-

ekonomické studie, týkající se:  

 výrobního programu, resp. poskytovaných služeb, tvořících náplň projektu; 

 analýzy trhu a tržní konkurence; 

 marketingové strategie; 

 velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zařízení a základních materiálů; 

 umístění výrobní jednotky; 

 pracovních sil; 

 finančně – ekonomických analýz a finančních záměrů; 

 analýzy rizika projektu.            [6] 
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Pokud projekt realizuje již existující firma, je třeba integrovat projekt s ostatními aktivitami 

firmy a kromě výše uvedených aspektů týkajících se pouze daného projektu bude součástí 

podnikatelského záměru prezentace výsledků hospodaření firmy jako celku.  

Půjde zde o přehledné informace týkající se: 

o výkonnosti firmy v minulém období i současnosti pomocí soustavy základních 

poměrových ukazatelů včetně jejich srovnání s konkurencí a průměry odvětví či oboru, 

kam firma patří; 

o základních závěrů plynoucích z výkazu zisků a ztrát, rozvahy a peněžních toků firmy. 

Vlastní plánové výkazy zisků a ztrát, rozvahy a peněžní toky, zpracované pro několik 

následujících let, je vhodné uvést v příloze; 

o specializace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich využití;  

o zadlužení firmy v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé závazky; 

o specifikace pohledávek s uvedením podílu pohledávek, které nelze inkasovat a podílu 

dubiózních pohledávek; 

o způsobů sledování a kontroly finančních prostředků.         [6] 

 

Výše uvedené informace převážně číselné povahy představují základní informace pro 

hodnocení investiční příležitosti ze strany potenciálního investora (poskytovatele kapitálu).  

Je třeba charakterizovat zvolenou právní formu podnikatelské činnosti (v tomto oddíle 

podnikatelského záměru, resp. v samostatném oddíle věnovaném vlastnictví), uvést objem 

a formu kapitálu, který se do firmy vnáší.            [6] 

 

1.1.8 Shrnutí a závěry 

Tato závěrečná část podnikatelského záměru by měla obsahovat shrnutí základních aspektů, 

rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto záměru a časový plán realizace projektu.     [6] 

 

Ve shrnutí bychom měli zaměřit pozornost především na: 

o celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho aspektů tak, 

aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy; 

o zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos 

manažerského týmu k tomuto úspěchu; 

o uvedení jedinečných rysů firmy; 

o stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu; 

o procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů.         [6] 
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Z časového záměru realizace projektu by měl poskytovatel kapitálu získat především 

informace o době výstavby, době zahájení podnikatelské činnosti a o termínech, kdy bude 

třeba vynaložit finanční prostředky.             [6] 

 

1.1.9 Přílohy 

V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, 

životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky průzkumů 

trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a ztrát, 

rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, propočty kritických bodů, 

reference významných osobností aj.             [6] 

 

1.2 Požadavky na podnikatelský záměr 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky: 

o být stručný a přehledný – jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových stránek; 

o být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů; 

o demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka (investoři oceňují 

tržně orientovanou podnikatelskou činnost); 

o orientovat se na budoucnost; 

o být co nejvěrohodnější a realistický; 

o nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu; 

o nebýt však ani příliš pesimistický; 

o  nezakrývat slabá místa a rizika projektu (i případné chyby, kterých se firma v minulosti 

dopustila).  

o upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu;  

o prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu; 

o prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. získat 

zpět vynaložený kapitál s patřičných zhodnocením; 

o být zpracován kvalitně i po formální stránce.          [6] 
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Závěrem je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch 

projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však projeví příznivě 

tím, že: 

 zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů a tím zlepšuje hospodářské výsledky 

firmy z dlouhodobého hlediska; 

 snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektů, který by ohrozil vážně 

finanční stabilitu firmy a případně i samou její existenci.        [6] 

 

 

Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a podnikatelského plánování na 

dosažení prosperity firem v tržním prostředí je třeba, aby vedení těchto firem věnovalo 

zpracování podnikatelských záměrů zaslouženou pozornost. Současně je však třeba upozornit 

na to, že zpracovaný podnikatelský záměr nebude vzhledem k proměnlivosti podnikatelského 

okolí platit beze změny delší dobu. Podnikatelský záměr je třeba proto chápat jako stále živý 

a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále adaptovat a upravovat vzhledem k měnícím 

se podmínkám.               [6] 
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2. Posouzení efektivnosti investice 

 

Základním smyslem hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů je posoudit 

návratnost kapitálu, který poskytovatel kapitálu poskytuje zájemci. Poskytovatele kapitálu 

pochopitelně zajímá, jaká bude návratnost jim vložených prostředků, v jaké výši, za jakou 

dobu a v jakém efektu k tomu dojde. Vzhledem k tomu, že poskytuje peněžní prostředky, má 

právo stanovit si požadavky, jaké zájemce o kapitál musí splnit. Nestačí totiž mít skvělý 

projekt s vynikajícími výsledky ekonomické efektivnosti, ale projekt musí být vyhodnocen 

takovým způsobem, který žádá a který vyhovuje poskytovateli kapitálu.      [7] 

 

Pro výběr a realizaci investičních projektů se používá řada kritérií hodnocení investičních 

projektů. Tato kritéria jsou založena na porovnání investičních prostředků (výdajů), které je 

nutné vynaložit na projekt a ekonomických efektů, které realizací investice vzniknou. 

Nezbytným předpokladem správného hodnocení je vymezení předmětu hodnocení, tedy 

určení hranic systému vstupů, výstupů, prostředků a zdrojů investičního celku. Hodnocení 

vychází z porovnání výchozího stavu, tedy situace, v níž by nedošlo k realizaci investice 

a cílového stavu s dopady realizace investice.         [3] 

 

Kritéria hodnocení projektů 

Kritéria hodnocení mohou být členěna podle různých aspektů. Na obr. 2.1 je uvedeno členění 

podle faktoru času (statická, dynamická) a dle formy ekonomického efektu projektu (účetní, 

finanční toky).             [3] 

 

 

Obr. 2.1: Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 
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2.1 Kritéria s ohledem na formu efektu 

Mezi kritéria s ohledem na formu efektu patří účetní a finanční toky (viz obr. 2.1). 

U účetních kritérií je efektem účetní veličina, jako jsou náklady a zisk. Základem jsou údaje 

z výkazu zisku a ztráty. U kritérií, která jsou založena na nákladovém přístupu, se za výsledný 

efekt z projektu považuje úspora nákladů. U kritérií na bázi zisku je efektem některá z variant 

vyjádření zisku, jako je hrubý zisk, čistý zisk a EBIT. Výhodou tohoto postupu je snadná 

dostupnost a propočet účetních dat.  

 

U kritérií vycházejících z finančních toků jsou efekty projektu vyjádřeny pomocí příjmů 

a výdajů. Základem jsou tedy skutečné finanční toky spojené s realizací projektu. Tyto 

finanční toky jsou vyjádřeny nejčastěji jako rozdíl provozních příjmů a kapitálových 

(investičních) výdajů.            [3] 

 

2.2 Kritéria s ohledem na faktor času 

Mezi kritéria s ohledem na faktor času  patří statické a dynamické (viz obr. 2.1). 

Rozdíl mezi statickými a dynamickými kritérii spočívá v tom, zda je zohledněn faktor času. 

U statických kritérií není zohledněn faktor času a vychází se z nominálních hodnot, oproti 

tomu u dynamických kritérií je zohledňován a jsou to kritéria založená na současné hodnotě, 

tedy diskontování budoucích příjmů a výdajů z investičních projektů.  

Na obr. 2.2 je uveden přehled kritérií hodnocení investičních projektů s ohledem na 

respektování faktoru času.            [3] 

 

Obr. 2.2: Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů 
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2.3 Statická kritéria s ohledem na faktor času 

Statické metody se používají v případě, když faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování 

o investicích. Abstrahování od časového faktoru není zcela správné, ale většinou nemá 

podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty.        [7] 

 

2.3.1 Rentabilita investovaného kapitálu 

Kritérium rentability investovaného kapitálu je konstruováno tak, že je poměřován průměrný 

roční zisk z realizace projektu k vložených investičním prostředkům. 

Nejčastěji se využívá ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, u něhož se 

poměřuje čistý zisk k dlouhodobému investovanému kapitálu (vlastní kapitál a dlouhodobé 

cizí zdroje). Propočet kritéria je následující, 

 ROCE = i EAT / INV  (vzorec 2.1) 

 

Kde: i EAT      průměrný čistý zisk po dobu provozu investice 

INV      kapitálové vstupy odpovídajících pořizovací ceně investice 

 

Na základě tohoto kritéria by měl být akceptován projekt, jehož rentabilita kapitálu je vyšší 

než rentabilita projektu (aktiv) se srovnatelným rizikem.        [3] 

 

2.3.2 Doba úhrady 

Doba úhrady (doba návratnosti investic) je obecně definována jako časový interval, za nějž 

dochází k úhradě veškerých jednorázových kapitálových výdajů na investiční projekt 

kumulovanými provozními příjmy od počátku provozu investice. Propočet statické doby 

úhrady v kumulativní verzi je formulován následovně,         [3] 

∑
=

=
DÚ

t
t JKVFCF

1

.  (vzorec 2.2) 

Kde: tFCF  volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

JKV jednorázové kapitálové výdaje 

 

Hledá se taková doba úhrady DÚ, pro niž je tato rovnice splněna. Někdy je propočet statické 

doby úhrady prováděn pomocí průměrných ročních provozních příjmů i FCF takto 

 DÚ = JKV / i FCF. (vzorec 2.3) 
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U dynamické verze doby úhrady je zohledněn faktor času. Kritérium je formulováno takto 

 ( )∑
=

−
=+

DÚ

t
t JKVRFCF

1

11 . (vzorec 2.4) 

Kde:  R náklad kapitálu 

ostatní viz. vzorec 2.2 

 

2.4  Dynamická kritéria s ohledem na faktor času 

Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů by měly být používány všude tam, 

kde se počítá s delší dobou pořízení investičního majetku a delší dobou jeho ekonomické 

životnosti.              [7] 

 

2.4.1 Čistá současná hodnota  

ČSH vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi aktualizovanou (současnou, diskontovanou) 

hodnotou peněžních příjmů z investic a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů 

vynaložených na investici. Matematicky lze čistou současnou hodnotu vyjádřit následovně: 

 ČSH = 
( ) ( )

∑ ∑
= = +

⋅−
+

⋅
N

n
n

N

n
nnn

i
I

i
P

1 0 1

1

1

1
 (vzorec 2.5) 

Kde: Pn   peněžní příjem 

In   kapitálový výdaj 

FPn   volný peněžní tok 

i  úroková míra 

n jednotlivá léta životnosti 

N doba životnosti 

 

 ČSH = ( )
( ) ( )

∑∑
== +

⋅=
+

⋅−
N

n
nn

N

n
nnn

i
FP

i
IP

00 1

1

1

1
 (vzorec 2.6) 

 

Ta varianta investice, která má vyšší aktualizovanou hodnotu, je považována za výhodnější. 

Všechny varianty s cílovou současnou hodnotou vyšší než 0 jsou přípustné (přinášejí příjem 

alespoň ve výši úroku), neboť zajišťují požadovanou výnosnost.       [10] 
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2.4.2 Vnitřní výnosové procento  

Vnitřní výnosové procento můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná 

hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům (eventuálně současné 

hodnotě kapitálových výdajů). Jde vlastně o takovou úrokovou míru, při níž čistá současná 

hodnota se rovná nule. Matematicky lze vnitřní výnosové procento vyjádřit ve dvou 

základních formách: 

a) v rozvinuté podobě 

   
( ) ( ) ( )

K
i

P

i

P

i

P
N

N =
+

++
+

+
+ 1

....
11 2

21  (vzorec 2.7) 

b) zjednodušeně 

   
( )

∑
=

=
+

N

n
nn K

n
P

1 1

1
 (vzorec 2.8)

  

 

Kde: K  kapitálový výdaj 

 další viz vzorec 2.5 

 

Vnitřní výnosové procento je taková hodnota „i“, která vyhovuje výše uvedeným rovnostem. 

Zatímco u čisté současné hodnoty jsme počítali s předem vybranou úrokovou mírou (jako 

minimální požadovanou efektivností), u vnitřního výnosového procenta s žádnou takovou 

úrokovou mírou nepočítáme, naopak ji hledáme.         [7] 

 

2.4.3 Index rentability 

Představuje relativní ukazatel vyjadřující poměr očekávaných diskontovaných peněžních 

příjmů z investice k počátečním kapitálovým výdajům:        [7] 

 
( )
K

i
P

I

N

n
nn

Z

∑
= +

=
1 1

1

   (vzorec 2.9) 

Kde: IZ index ziskovosti (rentability) 

 další viz vzorec 2.7  
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2.4.4 Čistá konečná hodnota 

Tato metoda se zakládá na aktualizace (úročení) příjmů a výdajů k okamžiku v budoucnosti 

(ke konci doby životnosti investice). Varianta s vyšší aktualizovanou hodnotou je považována 

za výhodnější, přičemž všechny investice s kladnou konečnou hodnotou jsou přípustné 

(přinášejí příjem vyšší než alternativní investice, tj. alespoň ve výši očekávaného výnosu). 

                [10] 

 

 ČKH = ( ) ( )∑ ∑
= =

−−
+⋅−+⋅

N

n

N

n

nN
n

nN
n iIiP

1 0

11  (vzorec 2.10) 

Kde: In   kapitálový výdaj 

FPn   volný peněžní tok 

 další viz vzorec 2.5 

 

2.4.5 Čistá konečná hodnota s návratností 

Čistá konečná hodnota s preferencí návratnosti ve své matematické podstatě počítá plochu 

mezi kumulovanými úročenými peněžními toky z investice a kumulovanými hodnotami 

úročených výdajů na investici.  

 

Tímto způsobem preferuje nárůst příjmů z investice v prvních letech životnosti na úkor příjmů 

v posledních letech životnosti projektu. Tím se stává kritériem kompromisu mezi dobou 

návratnosti a čistou současnou hodnotou. 

 

 LRP = ( ) ( )∑ ∑ ∑
= = =

−−








+⋅−+⋅

N

n

n

m

n

m

mn
m

mn
m iIiP

1 1 0

11  (vzorec 2.11) 

 

Kde: In  kapitálový výdaj 

m, n jednotlivá léta životnost 

 další viz 2.7 

 

Investice, která vykazuje vyšší hodnotu LRN (lineární regulační plochy, je považována za 

příznivější jak z hlediska výnosnosti, tak i z pohledu likvidity)       [10] 
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2.4.6 Ekonomická přidaná hodnota 

Hodnotící kritérium vychází z premisy, že investice vytváří svým investorům hodnotu pouze 

tehdy, jestliže očekávaná výnosnost přesahuje jejich kapitálovou nákladovost. Ekonomická 

přidaná hodnota se rovná provoznímu příjmu z projektu po zdanění mínus výdaje na náklady 

alternativní příležitosti použitého vlastního kapitálu, jejichž výše odráží riziko projektu.  

 

Projekt vytváří hodnotu pro své vlastníky pouze tehdy, když jeho provozní příjem (výnos) 

převyšuje náklady na použitý kapitál. Matematicky jde o výpočet čisté současné hodnoty 

volných peněžních toků snížených o alternativní náklady příležitosti:      [10] 

 

 NPV = 
( )

( )

( )
∑ ∑

= = +

⋅−
=

+

N

n

N

n
n

en
n

n

i

rVKFP

i

EVA

0 0 11
 (vzorec 2.12) 

 

Kde: EVAn = en rVKFP ⋅−  

 EVA ekonomická přidaná hodnota 

VK vlastní kapitál vztahující se k investici 

 re alternativní náklad vlastního kapitálu 

 i úroková míra (mezní cena kapitálu) 

 další viz vzorec 2.5  
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3. Případová studie 

K pochopení problematiky diskutované v práci jsem navrhla fiktivní případ, v rámci kterého 

je nastíněna aplikace hodnocení efektivnosti investice. Při zpracování této studie jsem pro 

výpomoc při vypracování použila odbornou literaturu od autora Máče, M. Finanční analýza 

investičních projektů [10]. 

 

Zadání fiktivního příkladu: 

Strojírenská společnost „Kalbo“ zvažuje realizaci investičního projektu nákupu 

CNC soustruhu v hodnotě 1 300 000 Kč a podle následujících informací a výpočtů se chce 

rozhodnout, jestli se jim tato investice vyplatí. Předpokládá se životnost 7 let a jsou známy 

tyto údaje. Úrokovou sazbu (požadované zúročení kapitálu, mezní náklady kapitálu) 

uvažujeme ve výši 10 procent. Investice je financována v nultém roce 600 tis. Kč vlastního 

kapitálu a 200 tis. Kč cizího kapitálu (úvěrem). V prvním roce 500 tis. Kč cizího kapitálu. 

Očekávané příjmy viz tab. 3.1 

 

Peněžní toky investičního projektu v (tis. Kč) 

Tab. 3.1: Peněžní toky projektu 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 
Kapitálový výdaj 800 500       
Peněžní příjem  300 350 450 450 320 90 0 

 

Doba úhrady (návratnosti) [DÚ] 

Počet let, za který se celkový kapitálový výdaj uhradí peněžními příjmy z investice, je bez 

ohledu na časovou hodnotu peněz viz. tab. 3.2. 

  

Tab. 3.2: Výpočet doby úhrady 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 
Kapitálový výdaj 800 500       
Peněžní příjem  300 350 450 200    

 

Výpočet řešení pomocí rovnice:             (viz vzorec 2.2) 

I = 1300      

DÚ: 0 = I – P1 – P2 – P3 - … - Pn   

DÚ: 0 = 1300 – 300 – 350 – 450 – 200 

DÚ = 3 roky + 0,4 roku = 3, 4 roku 
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Výpočet pomocí  průměrného peněžního příjmů:           (viz vzorec 2.3) 

DÚ = 
7

090320450450350300
/1300

++++++
   

DÚ =  4,6 roků 
 

Kapitálový výdaj se společnosti vrátí v průběhu 4 let, protože na úplnou návratnost se použije 

200 tis ze 450 tis. příjmů ve 4 roce. Tato částka odpovídá přibližně 0,4 roku. Z toho vyplývá, 

že doba návratnosti investice je 3,4 roků. 

Protože je příjem v prvních letech mnohem vyšší, než průměr příjmů, zjištěná delší doba (ve 

druhém možném postupu) návratnosti při počítání pomocí průměru je v pořádku.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu [ROCE]            (viz vzorec 2.1) 

ROCE = 1300/
7

090320450450350300 ++++++
  

ROCE = 0,22  
 
Jde o podpůrné měřítko při posuzování investice. Pokud vyšlá průměrná výnosnost (ROCE) 

bude vyšší, než stávající výnosnost firmy jako celku, můžeme k investici přistoupit. 

 

Čistá současná hodnota [ČSH]            (viz vzorec 2.5) 

ČSH = [272,73 + 289,26 + 338,1 + 307,36 + 198,69 + 50,8 + 0] – [800 + 454,55 + 0 + … + 0] 

ČSH =  1456,94 – 1254,55 

ČSH = 202,39 tis. Kč 
 
Čistá současná hodnota vyšla v kladných číslech a je podle tohoto měřítka možné projekt 

doporučit k realizaci. 

 

Vnitřní výnosové procento              (viz vzorec 2.7) 

= 
( )

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

5432 )14293,01(

320

)14293,01(

450

)14293,01(

450
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300
 

130099422,1299
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0
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76

≅=
+

+
+

+  tis. Kč 

 

Pro výpočet jsem použila rovnici v rozvinuté podobě a pomocí odhadu jsem dospěla 

k výsledku, že úroková míra je 14, 293 %. Zjištěná hodnota je taková úroková míra, při které 

se součastná hodnota peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajům. 
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Čistá konečná hodnota [ČKH]          (viz vzorec 2.10) 

ČKH = [531,47 +563,68 + 658,85 + 598,95 + 387,2 + 99 + 0] – 

             - [1558,97 + 885,78 + 0 + … +0] 

ČKH = 2839,15 – 2444,75  

ČKH = 394,4 tis. Kč 
 
Čistá konečná hodnota vyšla kladná, projekt by neměl být prodělečný a je možné opět 

doporučit jeho realizaci. 

 

Čistá konečná hodnota s návratností [LRP]         (viz vzorec 2.11) 

LRP = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +⋅−⋅++⋅+⋅+⋅
−−−−− 0171312111 1,1800[]1,10...1,14501,13501,1300[[  

+ ( ) ( ) ( ) ]]1,10...1,101,1500 712111 −−−
⋅++⋅+⋅  +  

+ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +⋅−⋅++⋅+⋅+⋅
−−−−− 0272322212 1,1800[]1,10...1,14501,13501,1300[[  

+ ( ) ( ) ( ) ]]1,10...1,101,1500 722212 −−−
⋅++⋅+⋅  + 

+ 
. 

+ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +⋅−⋅++⋅+⋅+⋅
−−−−− 0777372717 1,1800[]1,10...1,14501,13501,1300[[  

+ ( ) ( ) ( ) ]]1,10...1,101,1500 772717 −−−
⋅++⋅+⋅  

 
LRP = 4,39453,35894,32531,29637,26991,24462,222 ++++++  
LRP = 2 112,08 tis. Kč 
 
Investice vykazuje kladnou hodnotu LRP. Doporučit realizaci projektu je podle tohoto 

měřítka možné v případě, že výsledná LRP je pro firmu dostačující.  

 
Index rentability (ziskovosti) [IZ]             (viz vzorec 2.9) 
 

ZI  = 
1300

1,1

1
0

1,1

1
90

1,1

1
320

1,1

1
450

1,1

1
450

1,1

1
350

1,1

1
300

7654321
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

 

 

ZI  = 
1300

94,1456
 = 1,12  

 
Vypočtený index rentability vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů 

z investice k počátečním kapitálovým výdajům. Protože vyšel vyšší než 1, můžeme doporučit 

realizaci investice. 
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Ekonomická přidaná hodnota [NPV]          (viz vzorec 2.12) 

Pro výpočet kritéria jsem vytvořila výpočet volných peněžních toků a výpočet nákladů 

vlastního kapitálu, pro který uvažujeme alternativní náklad vlastního kapitálu ve výši 10 %. 

 

 

Výpočet peněžních toků z investice (v tis. Kč při úročení 10%) 

Tab. 3.3: Výpočet volných peněžních toků 

Rok 
Peněžní 
výdaje 

Peněžní 
příjmy 

Volný 
tok 

0 - 200 0 - 
1 - 500 300 -400 

…    
6 0 90 90 
7 0 0 0 

 

 

Současná hodnota investičního projektu (v tis. Kč při diskontu 10 %) 

Tab. 3.4: Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

Rok 

Volný 
peněžní 

tok 
 [FPn] 

Náklady 
vlastního 
kapitálu 

[VK . re   ] 

Ekonomická 
přidaná 
hodnota 

Odúročení 
[1/(1+i)n] 

Diskontovaný 
peněžní tok 

[NPVn] 

Diskontovaný 
příjem 

kumulovaně 
[NPV] 

0 - 0 0 1,000 0 0 
1 - 400 - 60 -460 0,909 - 459 - 459 

…       
6 90 - 60 30 0,565 17 518 
7 0 - 60 - 60 0,513 - 31 487 

  

NPV = 487 tis. Kč 
 

Ekonomická přidaná hodnota projektu vychází v kladných číslech. Je zřejmé, že projekt by 

měl být ziskový i po odpočtu nákladů na vložený kapitál. Je tedy možné doporučit projekt 

k realizaci.  

 

 

Pomocí těchto základních ukazatelů se fiktivní společnost rozhodne, zda je pro ně myšlenka 

investice do koupě nového stroje výhodná či nikoliv. Podle všech zjištěných informací jsem 

zjistila, že investice by se společnosti vyplatila a firma by měla k nákupu stroje přistoupit. 
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Závěr 
 
Kvalitní a správně zpracovaný podnikatelský záměr je pro začátek nového projektu (ať už 

úplný počátek podnikání, nebo jen rozšíření stávající výroby či služeb) jeden z klíčových 

dokumentů. Tvůrcům samotným přináší základní přehled o možnostech nově zvažovaného 

projektu a pomáhá nastínit odpovědi na mnoho otázek, mezi které patří:  

„Kolik bude pro začátek třeba financí?“, „Čím začít?“, „Bude záměr životaschopný, zaplatí 

se?“, „Je možné celý plán zvládnout se stávajícím personálem, nebo je třeba přijmout nové 

zaměstnance?“, „Jak nastavit ceny?“, „Podaří se projektu prosadit se mezi konkurencí?“, 

a další. 

 

Dokument slouží hlavně svým tvůrcům ke kritickému zhodnocení jejich nápadů a plánů. Po 

jeho zpracování se může nakonec třeba i ukázat, že záměr je velmi rizikový, nebo že by 

nemusel vůbec vyjít tak, jak bylo na začátku myšleno. V této situaci je pak na zvážení, jestli 

se daným projektem zabývat a riskovat jeho nezdar. Samozřejmě je možná i opačná situace, 

kdy se při bližším zkoumání ukáže, že daný plán je výborný a byla by škoda jej nerealizovat. 

Právě zpracování podnikatelského záměru prokáže v prvních fázích příprav nového projektu, 

jestli by byla jeho realizace rentabilní a jestli se povede obstát v konkurenčním boji. Přiblížit 

proces tvorby podnikatelského záměru a zhodnocení jeho finanční části bylo náplní mé práce. 

 

V první části jsem vysvětlila, co si pod pojmem podnikatelský záměr představit a jak si jej 

neplést s podobným pojmem podnikatelský plán. Dále jsem uvedla, kdo vlastně podnikatelský 

záměr vytváří a jaké jsou kladeny na tuto osobu (či osoby) znalostní požadavky. 

I s výbornými informacemi pouze ze své branže si při tvorbě záměru nikdo nevystačí, je třeba 

brát ohled i na mnoho dalších faktorů. Zároveň s těmito informacemi jsem i nastínila, co 

ovlivňuje úspěch tvorby a realizace podnikatelského plánu. Je to soubor několika rad, jak se 

při tvorbě zachovat a čemu se v každém případě vyhnout. 

 

Dále se první kapitola práce podrobněji věnuje základním částem, které by měl správně 

připravený podnikatelský záměr obsahovat. Jedná se jak o části, které by každý logicky 

v záměru předpokládal, jako například popis způsobů realizace projektu, nebo porovnání 

s konkurencí, ale i o ty méně předpokládatelné, jako analýza celého trhu a tržních příležitostí, 

krátkodobé cíle s ohledem na reálnost a podobné.  
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Každé části záměru se pak věnuji podrobněji a u každé uvádím základní informace, ze kterých 

je čitelné, k čemu vlastně daná část slouží, proč by měla být v dokumentu zahrnuta, jaké jsou 

její přínosy pro záměr jako celek a na co si při jejich zpracovávání dávat pozor. 

 

Druhá část práce se podrobněji zabývá posouzením efektivnosti investice. Jde o soubor 

postupů a výpočtů, které umožňují vytvořit základní přehled o finanční stránce záměru. Právě 

díky kritériím z této druhé části práce má tvůrce záměru možnost zjistit, jaké finanční rizika 

připravovaný projekt nese a jaká je pravděpodobná cesta, kterou se bude projekt v budoucnu 

ubírat. 

 

Pomocí několika různých ukazatelů je možné investici předem odhadnout a na základě tohoto 

odhadu se dále rozhodovat. Ukazuji, jak si lze například spočítat návratnost investice, jak 

určit konečnou hodnotu projektu, jak určit ziskovost projektu a podobně.  

 

Stejně, jak tyto zjištěná čísla a výsledky budou zajímat realizátory projektu, tak mohou být 

důležité i pro případné investory. Dovolují si udělat přesnější představu o možnostech, které 

projekt nabízí a jsou důležitým prvkem, podle kterého se o realizaci záměru rozhoduje. 

Posouzení efektivnosti se tak stává nedílnou částí podnikatelského záměru. 

 

Ve třetí části práce jsem zpracovala krátkou případovou studii, kdy fiktivní firma zvažuje 

pořízení nového stroje. I toto se dá označit za podnikatelský záměr a je možné si jej předem 

prověřit. Případová studie se nezabývá teoretickou části podnikatelského záměru, není tedy 

sepsán žádný výsledný dokument, který by obsahoval části uvedené v první části práce. 

Studie pouze ukazuje způsoby a postupy při výpočtech jednotlivých ukazatelů tak, jak jsou 

definovány v druhé části práce. 

 

Tato práce měla stanoveny jako cíle charakterizaci přípravy investičních projektů, specifikaci 

provázanosti technicko-ekonomické studie a zhodnocení teoretických názorů a stanovisek na 

zadanou problematiku. Všechny tři body jsou v této bakalářské práci. Věřím proto, že práce 

tyto cíle splňuje a díky své názornosti najde své uplatnění v praxi, například jako návod pro 

vytvoření skutečného podnikatelského záměru. 
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