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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou podnikatelského záměru. Úvodní část specifikuje 

teorii podnikatelského záměru a popisuje základní pojmy z oboru podnikání. V navazující 

části jsou popsány subjekty podporující malé a střední podnikání v České republice. Třetí 

kapitola popisuje konkrétní moţnosti spolupráce vysokých škol a soukromých podniků a v 

následující praktické části práce je vypracován podnikatelský záměr fiktivní firmy Model 

Konstrukt s.r.o. vytvořený podle struktury podnikatelského záměru, doporučené pro podání 

ţádosti o inkubování firmy v podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava a následně je 

zhodnocen přínos samotné inkubace. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with preparation of a business plan. Introductory part specifies 

theory of prospectus and describes basic business branch concepts. In the next chapter are 

desribed legal subjects which support small and middle businesses in the Czech Republic. 

Third chapter describes factual possibilities of cooperation between universities and private 

companies and in the following practical part business plan of fictious company called Model 

Konstrukt Ltd. is created. This plan has been done according to structure of business plan, 

which was recommended for presenting application for incubation in the Business incubator 

of the Technical University of Ostrava and subsequent evaluation contributions of incubation. 
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1. Úvod 

O přípravě podnikatelského plánu bylo napsáno do dnešní doby jiţ velmi  mnoho knih, článků 

nebo úzce specializovaných učebnic. Další z této velmi dlouhé řady prací, které se této 

problematice věnují, je i tato bakalářská práce.  

Dílčím cílem této práce je také popsat, jaké druhy podpor mohou vyuţít malé a střední firmy, 

poukázat na jejich velice významnou a nezastupitelnou úlohu. Po rozpadu centrálně 

plánovaného hospodářství totiţ absorbovaly podstatnou část pracovní síly, kterou musely 

velké podniky z důvodu zvýšení své konkurenceschopnosti nebo také krachu propustit a v 

současnosti zaměstnávají více neţ 62 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Proto je nutné 

neustále zvyšovat jejich konkurenceschopnost a zvyšovat jejich inovační charakter a to nelze 

bez účinné pomoci, jakou jim nabízí například podnikatelské inkubátory. Všechny informace, 

pouţité v této práci, byly čerpány z odborné literatury a především pak internetových stránek 

jednotlivých institucí, jeţ malé a střední firmy podporují. 

V úvodní, teoretické kapitole jsou přístupnou a jednoduchou formou popsány základní pojmy 

z oblasti podnikání a to podnikatel, podnikání, podnik a podnikatelský záměr. Tato kapitola je 

formulována tak, aby poznatky z ní získané byly aplikovatelné přímo v praxi, tedy při tvorbě 

samotného podnikatelského záměru. 

Další kapitola se věnuje moţnostem podpory malého a středního podnikání, jeţ mohou vyuţít 

začínající podnikatelé v České republice. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány 

konkrétní formy této podpory a to ze strany vládních a nevládních organizací, finančních 

institucí či soukromých, čistě komerčně zaměřených subjektů. Ty mají jednotlivým malým a 

středním firmám pomoci ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči velkým podnikům. 

Třetí kapitola popisuje tři konkrétní příklady spolupráce vysokých škol a soukromých 

podniků. Dva z těchto tří projektů jiţ byly uskutečněny, třetí projekt Technika do ulic zatím 

na svou realizaci stále čeká. Podrobně je v ní popsán zejména,  dle mého názoru, 

nejvýznamnější projekt a to Podnikatelský Inkubátor VŠB-TU Ostrava. 

Praktická část nejprve představí podnikatelský záměr fiktivní firmy Model Konstrukt, 

podnikající v oboru slévárenství. Tento záměr je chronologicky zpracován podle struktury 

přímo doporučené začínajícím podnikatelům, kteří mají zájem o inkubaci v  Podnikatelském 

Inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

V následující kapitole je pak zhodnocen přínos inkubace pro tuto fiktivní společnost. 
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2. Podnikatelský záměr - teorie 

Na začátku této bakalářské práce budou jejím čtenářům podrobněji popsány základní pojmy 

z oblasti podnikání. Těmito pojmy jsou podnikání, podnikatel, podnik a podnikatelský záměr. 

2.1. Podnikatel 

„Podnikatelé jsou někdy povaţováni buď za vlka, kterého je třeba zabít, nebo za krávu, kterou 

je třeba stále dojit. Přitom by však měli být povaţováni za koně, který táhne káru.“ 

            Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)  

Člověk, jemuţ se připisuje vznik tohoto slova, byl paříţský bankéř RICHARD 

CANTILLON (1680-1734). Ten nazval nově rodící se pracovní profesi slovem 

„entrepreneur“, coţ v doslovném překladu znamená „někdo mezi“, čili nějaký prostředník. 

Mezi ekonomické pojmy zavedl slovo podnikatel významný francouzský ekonom, politik, 

ţurnalista a podnikatel JEAN-BAPTISTE SAY (1767-1832). Tento významný francouzský 

ekonom jednoznačně oddělil zisk podnikatele od zisku z kapitálu a definoval tři základní 

výrobní faktory přírodní zdroje, kapitál a práci. 

Významný americký ekonom, moravský rodák JOSEF ALOIS SCHUMPETER (1883-

1950) popisuje podnikatele jako inovátora vytvářejícího přidanou hodnotu změnou produktu 

nebo technologického procesu jeho výroby, jiný americký ekonom ISRAEL KIRZNER 

(1930) zase v podnikateli vidí spekulanta, který identifikuje nabídku a poptávku a tyto 

informace pouţije k dosaţení zisku. Ale ustupme od výroků slavných a přejděme 

k praktičtějšímu popisu. 

Řečí právníků je podnikatelem dle Obchodního zákoníku fyzická nebo právnická osoba 

samostatně výdělečně činná, která je zapsaná do Obchodního rejstříku a podniká na základě 

ţivnostenského oprávnění. Podnikatelem je také osoba nezapsaná do obchodního rejstříku 

podnikající na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů, kterými 

se musí řídit například advokáti či lékaři. Můţe jím také být i fyzická osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů, takzvaný 

hospodařící rolník.  Řečí učitele je podnikatel zase hlavní hybatel v podnikání a nositel 

podnikavosti, který nese veškerá rizika neúspěchů a svých špatných rozhodnutí.  

Nauka o podnikání podnikatele dále dělí na primárního a sekundárního. Primární 

podnikatel je fyzická osoba a vlastník takového podniku, jenţ je přímo nástrojem podnikání. 
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Kdyţ osoba pouze podnik primárního podnikatele spravuje, jedná se o podnikatele 

sekundárního (správní rady, top management).   

Na to, ţe se člověk rozhodne stát se podnikatelem, má vliv mnoho faktorů. Budoucí 

podnikatel tyto faktory musí zváţit, protoţe jeho budoucí podnikání budou výrazně 

ovlivňovat. Musí zváţit, zda bude podnikat sám, nebo zda firmu povedou společně se 

společníkem, velmi důleţité je také rozhodnutí o tom, jak bude firmu financovat a čím se 

zaručí za případný úvěr, nebo kdo mu bude spravovat finanční a daňové účetnictví. Velmi 

obtíţné je rozhodnout o umístění provozovny firmy. Umístit sídlo v pronajatých prostorech? 

Vybudovat si vlastní nové sídlo? Měl by také předběţně provést analýzu trhu a alespoň 

přibliţně spočítat čisté příjmy z budoucího podnikání. Nezbytné je také zváţit to, zda se 

nechat zaměstnat jako manaţer ve velké firmě, či se vydat na sloţitou cestu soukromého 

podnikatele. Ne kaţdý úspěšný manaţer má totiţ předpoklady stát se úspěšným podnikatelem. 

Jako poslední faktor bude uveden ten nejdůleţitější a tím je podpora blízkých osob, přátel a 

rodiny. Pokud se jí podnikateli nedostává, jeho podnikání s velkou pravděpodobností nebude 

úspěšné.  

Aby se jím mohl stát, musí být obdařen dvěma předpoklady a to podnikavostí a 

potencionálním úspěchem.  Podnikavost patří mezi vlastnosti, se kterými se člověk uţ 

většinou narodí, můţe ji však v průběhu svého ţivota i získat. Člověk musí mít pro podnikání 

dispozice (schopnosti, vědomosti a dovednosti) a vhodné osobní vlastnosti (temperament, 

píle, schopnost se učit něčemu novému). Potencionální úspěch lze popsat jako očekávání 

dosaţení předem stanoveného cíle. Kdyţ totiţ podnikatel jeden vytyčený cíl splní, motivuje 

ho to k vytyčování a následnému plnění dalších, ještě mnohem náročnějších cílů. Tato 

motivace je mnohem důleţitější neţ výše uvedené znalosti a dovednosti. [1] 

 

2.2. Podnikání 

 „Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale téţ vhodný terén, z něhoţ by mohly vzlétnout“                    

Ernest Hemingway (1899-1961) 

Slovo podnikání si lze vyloţit mnoha různými způsoby. Pro jedny je podnikání základem 

rozvoje lidských kultur a civilizací, jiná definice zase říká, ţe to je vytváření čehosi nového, 

čemuţ náleţí hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání 

doprovodných finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny 

v podobě peněţního či osobního uspokojení.  
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Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku. Tato 

činnost spočívá v tom, ţe určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom: 

[10] 

 co bude na trhu poskytovat 

 jak a kde bude své produkty vytvářet 

 s kým se rozhodne spolupracovat 

 jak bude své záměry financovat 

 jak zvolit cenu svých produktů nebo sluţeb 

 jakou si zvolí právní formu podnikání 

 jaký má mít firma předpokládaný zisk 

Fyzické osoby mohou podle druhu ţivnosti podnikat na základě ţivnostenského listu nebo 

koncesní listiny po zapsání do Ţivnostenského rejstříku. Obchodní společnost nebo jinými 

slovy právnická osoba (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní 

společnost nebo veřejná obchodní společnost) můţe v České republice začít podnikat po 

sepsání společenské smlouvy a zápisu do Obchodního rejstříku. 

Důleţitá je také otázka, jak samotné podnikání zahájit. Budoucí podnikatelé mají tři základní 

moţnosti: [2] 

 založení zcela nové firmy-podnikatel si firmu vytváří od samého prvopočátku, buduje 

si svůj podnik přesně pole svých představ, musí ale vynaloţit obrovské úsilí a také 

rizika při tomto způsobu zaloţení firmy nejsou nejmenší. Aţ 70 % nově zaloţených 

firem totiţ zanikne během prvního roku svého působení a aţ 90% do pěti let 

 koupě již existující firmy-jedná se o nejrychlejší vstup do podnikání, ihned jsou 

k dispozici zaměstnanci, výrobní prostory a zaběhnuté sítě dodavatelů i odběratelů. Ne 

vţdy se ale povede koupit firmu úplně bezproblémovou. I přeměnit uţ zaběhnutý 

podnik přesně dle představ nového majitele je velmi obtíţné, ne li nemoţné. Proto je 

velmi důleţité objekt našeho zájmu pečlivě vybrat a v rámci moţností jeho chod po 

všech stránkách důkladně zanalyzovat 

 franšíza, což je získání práva obchodovat s výrobky nebo službami nějaké firmy-

v dnešní době velmi populární způsob zaloţení firmy. Začínajícímu podnikateli 

ubudou starosti s činnostmi, jakými jsou pojmenování firmy, podoba výrobků, patenty 

nebo technologie výroby, výcvik managementu, zaměstnanců a marketingový 
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průzkum trhu. To vše mu poskytne poskytovatel licence.  Podnikatel pouze zaplatí 

počáteční poplatek a můţe začít vyrábět výrobky, nebo prodávat sluţby. Při svém 

podnikání je ale omezován smlouvou a po celou dobu drţení licence musí platit 

poskytovateli franšízy dohodnuté procenta z prodeje. Někteří podnikatelé ale přesto 

vlastní takovýchto licencí několik. 

Kaţdý podnikatel začíná s určitou vizí, jak by měl jeho podnik vypadat, co by měl okolnímu 

světu přinášet a od této vize se odvíjí typ jeho firmy. Amar Bhidé, profesor obchodu na 

Kolumbijské univerzitě definoval na základě svého výzkumu v 500 společnostech pět 

kategorií podnikání a to: [1] 

 podnikání jako životní styl-mnoho podnikatelů si zvolilo tuto kategorii. Nechtějí se 

přizpůsobovat zaměstnavateli a raději se vydají na cestu soukromého podnikatele. 

Chtějí totiţ být vlastními pány svého času. Zakládají většinou malé firmičky, jejichţ 

nevelký zisk jim stačí na pohodlný ţivot. Jsou jimi například majitelé malých 

obchůdků se specializovaným artiklem, zlatníci nebo hodináři  

 zdrženlivé podnikání-podnikatel nemá dostatečné schopnosti vést podnik nad určitou 

velikost. Mohl by sice své výrobky prodávat ve větším mnoţství, ale nechce se pouštět 

do boje s většími hráči na trhu 

 nadějné podnikání-podnikatelé začínají podnikat s jasnou vizí stát se jedničkou na 

určitém trhu, ve svém podnikání jsou agresivní a neustále se svoji firmu snaţí 

zdokonalovat. Tento typ podnikatelů se vyhýbá cizímu financování a pohybuje se 

pouze na trzích, které mu zaručují jistý zisk 

 podnikání s potenciálem vysokého růstu-málokterému začínajícímu podnikateli se 

podaří nastartovat projekt s potenciálním vysokým růstem. Musí se buď uchopit velmi 

lukrativní příleţitosti, nebo přijít na trh s absolutně novým produktem nebo sluţbou 

 revoluční podnikatel-podnikatel musí přijít s absolutně novou koncepcí svého 

podnikání, tak průlomovou, ţe mu jeho konkurence nebude stačit a zanikne  

Na závěr této podkapitoly budou čtenářům popsány cíle podnikatelské činnosti. Pro naprostou 

většinu podnikatelů to je zisk. Odráţí se v něm výsledek všech činností probíhajících 

v podniku. Na tvorbě zisku se podílejí um a dovednosti prostých zaměstnanců, hospodaření se 

zdroji a energiemi, kreativnost všech stupňů managementu a pečlivost finančního řízení. Zisk 

ale také odráţí spokojenost zákazníků firmy s nabízenými výrobky nebo sluţbami.  
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Dalším cílem podnikání je zvětšování tržní hodnoty podniku. Oproti tvorbě zisku je to cíl 

dlouhodobý. Jedná se vlastně o cenu podniku, kterou jsou za něj ochotni zaplatit 

potencionální kupci. U akciových společností je hodnota podniku vyjádřena hodnotou 

momentálního kurzu akcie násobeného počtem akcií. 

Jako poslední cíl podnikání uvedu maximalizaci hodnoty podniku s ohledem na zájmy 

stakeholderů, coţ jsou všechny subjekty, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na 

fungování firmy. Patří mezi ně zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, věřitelé, vlastníci firmy 

ale i stát. Podnik musí přinášet všem těmto subjektům uţitek. Ale docílit stejné spokojenosti 

všech stakeholderů je z důvodu konfliktu zájmů velmi obtíţné. [1] 

  

2.3. Podnik 

 „Ţádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v 

ředitele.“ 

Tomáš Baťa (1876-1932) 

Pojem podnik si můţeme vysvětlit více způsoby. Jako místo, kde se něco podniká, 

provozovnu určité firmy, slovy odbornými jako fyzické místo, kde dochází k přeměně vstupů 

na výstupy. Nebo také jako ekonomicky a právně samostatnou jednotku vytvořenou za 

účelem podnikání, coţ uţ není pouze provozovna, ale i její zaměstnanci, management a 

vlastníci. 

Obchodní zákoník České republiky podnik popisuje takto:  

1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu slouţit. 

2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se pouţijí ustanovení o věcech v 

právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního 

vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 

Podstatu podniku popsal významný německý ekonom Erich Gutenberg (1897-1984) třemi 

všeobecnými a třemi specifickými znaky. [1] 
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Ke všeobecným znakům patří: 

 kombinace výrobních faktorů-podnik je jen taková jednotka, v níţ se účelně 

kombinují výrobní faktory, jako jsou například práce, stroje, zařízení a zásoby 

 princip hospodárnosti-minimalizace vstupů a maximalizace výstupů 

 princip finanční rovnováhy-schopnost podniku plnit si své platební povinnosti včas a 

v dané výši 

Specifické znaky podniku jsou: 

 princip soukromého vlastnictví-majitel podniku má právo se přímou nebo nepřímou 

cestou se podílet se na jeho řízení 

 princip autonomie-vyjadřuje svobodu a nezávislost podnikatelské činnosti 

 princip ziskovosti-zisk a jeho maximalizace musí být bezpodmínečně výsledkem 

veškeré podnikatelské činnosti 

Podle velikosti podniky dělíme na malé, střední a velké. Pojetí tohoto rozdělení jsou různá a 

liší se podle příslušné instituce, která jej provedla. Mezi tyto instituce patří Evropská komise, 

statistický úřad Evropské unie nebo členění dle České správy sociálního zabezpečení. 

Například dle Eurostatu je malým podnikem podnik zaměstnávající do dvaceti zaměstnanců, 

středním do sta a za velkou firmu se povaţuje ta, která má sto a více zaměstnanců. V České 

republice tvoří malé a střední podniky 99,83 % všech ekonomicky aktivních subjektů a 

zaměstnávají 62,33 % obyvatel. [3] 

Nejjednodušší způsob pro start podnikání je stát se osobou samostatně výdělečně činnou. 

Další moţností, které nám dává právní řád České Republiky je zaloţit si nějaký typ obchodní 

společnosti. Ty dělíme: 

 osobní-veřejná obchodní společnost 

 přechodové-komanditní společnost 

 kapitálové-společnost s ručením omezeným a akciová společnost 

 družstva 
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2.4. Podnikatelský záměr 

„Nezkouším skákat přes laťku ve výšce sedmi stop. Hledám takovou, která měří jenom stopu, 

a dokáţu ji přeskočit“ 

Warren Buffett (1930) 

Předtím, neţ začne podnikatel podnikat, měl by si promyslet mnoho důleţitých věcí přímo 

souvisejících s jeho vlastním podnikatelským záměrem. Velmi důleţité bude zamyslet se nad 

smyslem svého podnikání, nad jeho krátkodobými a následně i dlouhodobými cíli, nad 

financováním, marketingem a s ním úzce souvisejícím prodejem samotných produktů 

společnosti. Autor záměru musí důkladně zváţit silné a slabé stránky svého projektu, 

opomenout nesmí také rizikové faktory. Proto je v dnešní době jiţ asi nezbytné vytvořit si 

písemnou osnovu toho, co budeme v nejbliţší době podnikat, zvaţovat a zkoumat. Proto je 

v této kapitole sestavena a popsána jakási vzorová osnova podnikatelského záměru. [11] [4]                                             

a) Titulní strana-měla by nastínit obsah podnikatelského záměru, jeho název, jména 

autorů a kontakty na ně, obchodní název vznikající společnosti, sídlo společnosti a 

datum vytvoření záměru 

b) Exekutivní souhrn- úkolem souhrnu je v maximální moţné míře podnítit zájem 

potenciálních investorů. Jedná se o stručné shrnutí nejdůleţitějších aspektů 

podnikatelského plánu. Měl by obsahovat hlavní myšlenku podnikatelského záměru, 

jeho silné stránky a očekávání.  

c) Analýza odvětví-v této části bychom měli podrobně analyzovat budoucí konkurenci, 

její silné a slabé stránky. Analyzovat musíme také celé odvětví, do kterého firma bude 

vstupovat, jeho historii a vývojové trendy. Rovněţ si musíme určit, na jaký typ 

zákazníků se budeme se svými produkty nebo sluţbami orientovat a na kterých trzích 

je budeme prodávat či v případě sluţeb nabízet. 

d) Popis samotného podniku- popis nového podniku, aby si potencionální investoři 

mohli udělat konkrétní představu o jeho velikosti. Podrobně musíme popsat nabízené 

výrobky nebo sluţby, lokalitu umístění a velikost podniku, organizační a funkční 

schéma, kancelářské a technické vybavení. Podnikatel musí také popsat svoji 

schopnost vést nový podnik, své znalosti a předchozí praxi v daném oboru. 

e) Výrobní plán-detailní popis výrobního procesu. Měl by obsahovat popis potřebných 

výrobních prostorů a strojního zařízení, potřebné vstupy a jejich dodavatele, nebo také 
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skladovací prostory. V případě nevýrobních firem poskytujících určitý druh sluţeb 

pak například potřebný software a hardware. 

f) Marketingový plán-popis tvorby ceny, propagace a následné distribuce zboţí nebo 

sluţeb. Musí obsahovat i objemy produkce, z nichţ si potencionální investoři odvodí 

rentabilitu a následně i návratnost investovaných prostředků. 

g) Organizační plán- v této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví 

nového podniku, zda se bude jednat o podnik v osobním vlastnictví či určitý typ 

obchodní společnosti. V případě obchodní společnosti by měly být uvedeny podíly ve 

společnosti a jejich budoucí vlastníci. Dále by měl organizační plán obsahovat 

organizaci činností uvnitř podniku. 

h) Hodnocení rizik-kaţdý nový podnik přináší určitá rizika. Tato rizika je důleţité 

popsat a připravit si účinnou strategii na jejich zvládnutí. Mohou to být rizika jak ze 

strany konkurence, tak z vnitřku vlastní firmy. Případné investory je pak třeba ujistit, 

ţe zakladatel firmy s nimi počítá a je po všech stránkách připraven je zvládnout. 

i) Finanční plán-ještě před rozjezdem společnosti je důleţité mít přesně spočítáno, jak 

velké mnoţství finančních prostředků do něj budeme muset investovat a je potřebné 

vyhodnotit jeho reálnost. Ve finančním plánu se vyhodnocují budoucí příjmy a výdaje, 

trţby a náklady a peněţní toky v alespoň v prvních třech letech fungování projektu. 

Dále musíme odhadnout a vytvořit finanční rozvahu podnikatelského záměru 

k určitému datu. Můţeme si také provést analýzu bodu zvratu, která ukáţe, kdy se 

podnik přehoupne ze ztrátovosti k ziskovosti. 

Zpracování podrobné osnovy podnikatelského záměru je časově velmi náročné. Při jeho 

vypracovávání se ale nesmíme ukvapovat. Při tvorbě různých druhů analýz je vhodné se 

přiklonit vţdy k té horší variantě, protoţe odhady musejí být co nejrealističtější. Nadnesené 

prognózy v budoucnosti mohou způsobit váţné problémy a připravit firmu o důvěru tolik 

důleţitých investorů.  

Při vytváření podnikatelského záměru můţeme také vyuţít sluţeb specializovaných 

poradenských firem. Ty dají podnikatelským nápadům určitý rámec a zaručí, ţe plán bude 

dokonale zpracován jak z hlediska formálního, tak z hlediska kvality jeho obsahu a bude 

zajímavým pro potencionální investory. V dnešní době totiţ platí, ţe čím kvalitněji máme 

zpracovaný podnikatelský plán, tím snáze a elegantněji se v budoucnosti budou dařit řešit 

problémy a krize v  podnikání. 
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3. Podpora malých a středních podniků  

„Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc. Bohatým nechybí nic a kaţdý spěchá, 

aby jim slouţil.“ 

Jean-Paul Marat (1743-1793) 

Malé a střední podniky (MSP) jsou pro náš ekonomický systém velmi významné. Významně 

se podílí na celkové zaměstnanosti a tím i na sociální stabilitě v naší zemi. Udrţet MSP 

v ziskové sféře však není vůbec jednoduché a to platí dvojnásobně v období současné recese. 

MSP mají potíţe při získávání kapitálu, coţ jim ve svém důsledku velmi ztěţuje přístup na 

nové trhy a brzdí je při zavádění nových moderních technologií. Proto je nezbytné jejich 

fungování podporovat. V České republice bylo zřízeno mnoho subjektů, které těmto firmám 

poskytují podporu. Lze je rozdělit do čtyř skupin. [1] 

 vládní organizace 

 finanční instituce 

 nevládní organizace 

 komerční subjekty 

 

3.1. Vládní organizace 

Jedná se o programy, které byly schváleny přímo vládou ČR a jsou realizovány Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR nebo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úkolem těchto programů 

je vesměs poskytovat malým a středním podnikům poradenské sluţby za zvýhodněných 

podmínek.  

3.1.1. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Jedná se o státní příspěvkovou organizaci podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, 

která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých 

a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních 

investic. Podnikatelům poskytuje tyto sluţby. [12] 

 informace o moţnostech podpory pro malé a střední podnikatele 

 implementace dotačních programů financovaných EU a státem 

 formální poradenství k projektům 
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 správa databáze podnikatelských nemovitostí 

 podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem 

 pomoc při realizaci investičních projektů 

 zprostředkování státní investiční podpory 

 AfterCare – sluţby pro zahraniční investory, kteří jiţ působí v České republice, 

podpora při reinvesticích 

3.1.2. Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) 

Zaloţena v roce 1996. Jejím úkolem je koordinace činností sítě Regionálních poradenských 

a informačních center (RPIC), vybudované za účelem podpory rozvoje podnikání v České 

republice, pečovat o profesionální úroveň a profesní zdatnost poradců a pracovníků členských 

organizací, komunikovat s veřejnoprávními institucemi a donátory (ministerstvy, Agenturou 

pro rozvoj podnikání, následně Agenturou pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest, 

bankami apod.), spolupracovat na přípravě společných produktů sítě a podporovat rozvoj 

podnikání v ČR. Síť RPIC má mnohaleté zkušenosti s poskytováním poradenských, 

vzdělávacích, organizačních a dalších sluţeb pro MSP, pokrývá celé území ČR a dostupnost 

jejich sluţeb je max. do 40 km z kteréhokoli místa v ČR. Výrazně se projevuje regionální 

aspekt této sítě. Dlouhodobá spolupráce v regionech s orgány státní správy i samosprávy, 

úřady práce, Hospodářskými komorami a ostatními organizacemi majícími vazbu na MSP je 

velmi přínosná a oceňována. NARP je tvořena 25 členskými organizacemi a institucemi a její 

obrat v součtu za všechny členy činil v roce 2008 více neţ 200 mil. Kč při zaměstnání 208 

interních pracovníků. [13] 

 

3.1.3. Centrum pro regionální rozvoj ČR 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je příspěvková organizace, řízená Ministerstvem 

pro místní rozvoj. Základním cílem všech činností CRR ČR je pomoci úspěšně realizovat 

projekty schválené ke spolufinancování z prostředků EU, a tak zajistit maximální vyuţití 

prostředků poskytnutých České republice z fondů EU. Centrum zabezpečuje především: [14] 

 konzultační činnost pro zájemce o finanční podporu, zpracovatele projektů a další 

subjekty o podmínkách dotačních programů 

 pořádání informačních seminářů v regionech pro realizátory projektů se zaměřením na 

technické a finanční řízení projektů v souladu s podmínkami programu 
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 odstranění nejasností a nepřesností v projektových podkladech ještě před uzavřením 

smlouvy a zajištění podpisu smlouvy o spolufinancování projektu z prostředků EU 

 pomoc realizátorům projektů při přípravě a realizaci výběrových řízení na dodavatele 

sluţeb, dodávek a stavebních prací podle pravidel EU 

 průběţnou kontrolu a monitoring realizace projektů, řešení změn v projektech a 

zajištění podpisu dodatků ke smlouvám 

 poskytování průběţných konzultací příjemcům pomoci o oprávněnosti nákladů, 

publicitě a dalších podmínkách pro úspěšné zakončení projektu a vyplacení finanční 

podpory 

 zajišťování podkladů pro realizaci plateb z prostředků EU 

 zajišťování činnosti monitorovacího systému pro programy EU, shromaţďování 

informací o probíhajících projektech a vytváření podkladů a zpráv pro ústřední orgány 

státní správy 

 správu Regionálních informačních servisů (RIS), které jsou zastřešeny Integrovaným 

regionálním informačním systémem (IRIS)  

 přípravu a realizaci vzdělávacích programů o vyuţívání pomoci z evropských zdrojů 

 činnost Enterprise Europe Network (celoevropská síť, jejímţ cílem je poskytovat 

integrované sluţby inovačnímu podnikání, vyhledávání vhodných obchodních a 

technologických partnerů a podpora MSP v programech Evropské unie souvisejících 

s aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi 

3.1.4. Informační portál businessinfo.cz 

Jedná se o oficiální portál pro podnikání a export. Jeho cílem je zjednodušit zejména malým a 

středním podnikatelům orientaci v informacích a sluţbách poskytovaných státní správou. 

Portál je provozován vládní agenturou CzechTrade a spravuje jej Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Mezi nejvýznamnější sluţby tohoto portálu patří: [15] 

 rady a návody pro začínající podnikatele 

 aktuální formuláře ţádostí pro různé úřady a instituce 

 katalog tuzemských i zahraničních odkazů na různé informační zdroje 

 uţitečné návody pro podnikatele ve formě skutečně proţitých ţivotních situací 

 aktuality z Evropské unie 

 aktuality pro podnikatele 

 výzvy a uzávěrky na vyhlašované dotační programy, poptávky nebo tendry 
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 databáze podpor a dotací z evropských fondů nebo ze státního rozpočtu ČR 

 kalendář akcí jakými jsou veletrhy, semináře či konference 

 strukturované postupy, nápomocné ve vztazích s institucemi veřejné správy 

 prostor pro názory, postřehy a komentáře významných osobností 

3.2. Finanční instituce 

3.2.1. Českomoravská záruční a rozvojová banka 

Byla zaloţena v roce 1992. Jedná se rozvojovou banku České republiky, která napomáhá 

v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a 

středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů naší ekonomiky, vyţadujících veřejnou 

podporu. Majoritním akcionářem banky je Česká republika zastoupená Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Podporuje 

malé a střední podnikatele formou záruk a zvýhodněných úvěrů s vyuţitím prostředků 

státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů. Na podporu MSP vytvořila tato banka několik 

programů: [16] 

 Program START- Cílem programu je umoţnit realizaci podnikatelských záměrů 

začínajících podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty 

podpořené v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a to 

poskytnutím podpory ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k 

zaručovanému úvěru 

 Program PROGRES- Cílem programu je pomocí podpory formou podřízených 

úvěrů, posilujících kapitálové vybavení podnikatele, umoţnit realizaci rozvojových 

podnikatelských projektů MSP, pro které je bariérou získání externího financování, 

niţší vlastní kapitálová vybavenost, nebo omezená moţnost poskytnout zajištění úvěru 

 Program ZÁRUKA- Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat 

malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich 

podnikatelských projektů, s důrazem na podporu projektů v dalších programech 

Operačního programu Podnikání a inovace, a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost 
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3.2.2. Česká exportní banka 

Vznikla v roce 1995. Jedná se o specializovanou bankovní instituci pro státní podporu 

exportu. Hlavním akcionářem je stát, který vlastní 80 % akcií. Vykonavateli práv jsou 

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a 

Ministerstvo zemědělství. Jejím posláním je poskytovat státní podporu vývozu, a to 

poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších sluţeb s vývozem souvisejících. 

Doplňuje sluţby nabízené domácími bankami o financování vývozních operací, které 

vyţadují dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro 

vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosaţitelné. 

Umoţňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěţe na mezinárodním trhu za podmínek 

srovnatelných s těmi, které vyuţívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Příjemcem 

takovéhoto financování můţe být právnická osoba se sídlem v ČR, fyzická osoba s trvalým 

pobytem v ČR, či jejich zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů můţe být i 

výrobce produkující pro vývoz, či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí 

můţe vstupovat i tuzemská banka vývozce, nebo zahraniční banka dovozce. Veškeré její 

aktivity jsou plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, příslušnými 

doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi 

Evropské unie. Firmy v ní mohou čerpat vývozní dodavatelské, předexportní, přímé a nepřímé 

vývozní odběratelské úvěry (příjemcem je buď zahraniční dovozce, nebo jeho banka) a úvěry 

na zahraniční investice. Mezi další sluţby patří poskytování bankovních záruk, nebo také 

financování průzkumu zahraničních trhů. [17] 

3.2.3. Exportní garanční a pojišťovací společnost 

Byla zaloţena v roce 1992. Jedná se o státní úvěrovou pojišťovnu se zaměřením na 

pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a trţně nepojistitelným komerčním rizikům 

spojeným s vývozem zboţí a sluţeb z České republiky. Stala se součástí systému státní 

podpory exportu a poskytuje pojišťovací sluţby vývozcům českého zboţí, sluţeb a investic 

bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Je plně vlastněna 

státem. Vykonavateli jsou stejně jako u České exportní banky Ministerstvo financí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství. 

Stát se tak stává ručitelem všech závazků vzniklých z jejích pojistných smluv. Posláním 

pojišťovny je poskytovat úvěrové pojištění se státní podporou a pomáhat tak českým 

exportérům, investorům a jejich bankám v situaci, kdy pro rizika spojená s financováním 
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vývozu nebo zahraniční investice nenajdou pojištění na běţném trhu. Je to především při 

vývozu velkých investičních celků, jakými jsou energetické, strojní či jiná technologická 

zařízení, či velké dopravní stavby. Pojišťovna svým pojištěním kryje veškerá rizika, s nimiţ 

se vývozci setkávají při přípravě a realizaci exportních projektů. [18] 

3.3. Nevládní organizace 

3.3.1. Hospodářská komora ČR 

Dle zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti 

mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (ty zastupuje Agrární komora). Jejím úkolem je 

vytváření příleţitosti pro podnikání a prosazování a podpora opatření, která přispívají 

k rozvoji podnikání v ČR. Dle výše uvedeného zákona je také povinným připomínkovým 

místem při tvorbě legislativy týkající se podnikání. V současnosti má 14 000 členů. V čele 

komory stojí prezident (v současnosti Petr Kuţel, MBA). Je tvořena regionální částí (14 

krajských komor, 2 regionální komory a 49 okresních komor) a částí oborovou, jenţ se skládá 

z 83 ţivnostenských společenstev rozdělených do čtyř profesních unií (Obchod a cestovní 

ruch, Průmysl a doprava, Sluţby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví, technická řemesla 

a technická zařízení). Komora má za úkol informovat o hospodářských podmínkách, 

ekonomickém vývoji a novinkách v právních předpisech, poskytovat poradenské a 

konzultační sluţby, zajišťovat hospodářský styk se zahraničními partnery, nebo organizovat 

vzdělávací a rekvalifikační činnosti. [19] 

3.3.2. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Sdruţuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a ţivnostníky i jejich 

organizace v ČR. Zastupuje firmy podnikající v různých oborech včetně hutního a 

metalurgického průmyslu, jejími členy jsou ale i školy nebo finanční instituce včetně bank. 

Své členy informuje o nových bankovních produktech, marketingu, vzdělávání, podpoře 

exportu, statistice nebo novinkách v legislativě. Mezi další činnosti asociace patří záštita 

podnikatelských soutěţí, jako například Podnikatel roku. Pro své členy organizuje mnoho 

informačně-vzdělávacích akcí a nabízí také různorodou poradenskou činnost. Prosazuje zájmy 

svých členů v rámci připomínkového řízení k nové legislativě, týkající se podnikání malých a 

středních firem. Je členem Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků a 

Evropského úřadu řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci, čímţ 

hájí zájmy českých podnikatelů na evropské úrovni. Na orgánech státní správy asociace 
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vyţaduje důraznou snahu vytvářet strategii rozvoje ţivotaschopného podnikání a 

zabezpečování kvalitních podmínek pro podnikatele ČR. [20] 

3.3.3. Unie malých a středních podniků ČR 

Byla zaloţena v roce 2006 jako dobrovolné nevládní neziskové sdruţení fyzických a 

právnických osob, chtějících zlepšit podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost našich 

MSP. Je to oficiálním zástupce českých MSP při Evropské unii, zejména při Evropském 

parlamentu. Cílem unie je společně s českými podnikatelskými sdruţeními vytvářet tlak na 

zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Podnikatelé 

jejím prostřednictvím mohou komunikovat s orgány Evropské unie. Zasazuje se o podporu 

svobodného podnikání, odstraňování byrokratických překáţek bránící hospodářskému rozvoji, 

a o ochranu hospodářské soutěţe v ČR a Evropské unii. Hlavním cílem unie je reforma 

právního rámce MSP a to zejména odstranění omezujících opatření ve volném pohybu osob a 

poskytování sluţeb. Podnikatelům unie rovněţ poskytuje právní pomoc při neopodstatněných 

diskriminačních zásazích orgánů jiných členských států, nebo samotné Evropské unie. 

V rámci ČR se unie snaţí zapojovat MSP do výzkumu, prosazovat spolupráci s 

akademickými ústavy, nebo posilovat jejich spolupráci s velkými společnostmi. Zasazuje se o 

zlepšování vymahatelnosti práva, snaţí se prosazovat pruţnou pracovně-právní legislativu, 

zjednodušovat administrativu, nebo regulovat lobbing. [21] 

3.3.4. Asociace inovačního podnikání ČR 

Vznikla v roce 1993 jako občanské sdruţení.  Podílí se na vytváření systému inovačního 

podnikání v ČR jako nevládní organizace specializovaná na tuto oblast. Jejím hlavním 

úkolem je pomáhat podnikatelům s vývojem technicky nového produktu a následně jej 

úspěšně uvést na trh. Umoţňuje podnikatelům pouţívat finančně nedostupnou, ale pro jejich 

inovace nezbytnou infrastrukturu. Asociace vytvořila Informační centrum pro inovace a 

transfer technologií a Klub inovačních firem. Své aktivity orientuje na inovační firmy, 

transferová pracoviště, vědeckotechnické parky a centra zaměřená na vědeckotechnický 

výzkum. Velmi důleţitá je také koordinace spolupráce a výměny zkušeností a poznatků mezi 

inovačními firmami. [1] 
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3.4. Komerční subjekty 

3.4.1. Fondy rizikového kapitálu 

Podílejí se na financování firem s růstovým potencionálem formou navýšení jejich základního 

jmění.  Investoři nabízejí rizikovým firmám kapitál na profinancování vývoje výrobku, 

zahájení podnikání, nebo na expanzi firmy. Mohou také profinancovat počáteční krátkodobou 

ztrátu společnosti, nebo poskytnout kapitál na její záchranu. V naší zemi takovéto fondy 

zastupuje agentura CVCA (Czech Venture Capital and Private Equity Association). Jejím 

hlavním cílem je zvýšit veřejné povědomí o moţnostech financování rizikovým kapitálem a 

to trvalým kontaktem s poskytovateli investic a příslušnými politickými, regulačními a 

mediálními subjekty. Stálými členy jsou firmy, které rizikový kapitál investují, přidruţenými 

pak firmy, vykonávající v tomto oboru poradenské sluţby. Firma usilující o tento typ 

financování musí mít zkušený management, osvědčený a pro investory zajímavý výrobek, 

kvalitně zpracovaný podnikatelský plán a jasně stanovenou formu poskytnutí výnosu svému 

investorovi. [1] 

3.4.2. Business angels 

Obdobný princip jako u fondů rizikového kapitálu, jedná se ale o individuálního investora 

investujícího vlastní kapitál na financování perspektivních MSP s cílem jej významným 

způsobem zhodnotit. Investor do firmy přináší určité know how jako odborné znalosti, znalost 

oboru podnikání, potřebné styky a kontakty, nebo také strategické partnery. Jeho kapitálový 

vstup je stejně jako u fondů rizikového kapitálu omezen na předem stanovené časové období, 

po jehoţ uplynutí svůj podíl odprodává. Tito investoři se z důvodu efektivnějšího přístupu 

k informacím a racionálnějšího investování kapitálu sdruţují do takzvaných business angels 

sítí. V České republice jsou činné čtyři sítě, které firmám mající zájem vyuţít finanční 

prostředky business angels nabízí zprostředkování kontaktů na své členy a také veškeré 

sluţby spojené s přípravou takovýchto projektů (Angel Investor Association, Central Europe 

Angel Club, Business Angels Czech a Business Angels Network). [1] 
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3.4.3. Podnikatelský inkubátor 

Jedná se o prostředí (budova či malá podnikatelská zóna), v němţ jsou začínajícím firmám 

poskytovány za určitých podmínek výhody, jakými jsou zvýhodněné nájemné, servisní 

sluţby, sdílení laboratoří, či různé poradenské nebo právní sluţby.  Podmínkami vstupu jsou 

úspěšné absolvování přijímacího procesu a výrazná inovativnost inkubovaného projektu či 

firmy. Sluţeb inkubátorů vyuţívají začínající podnikatelé s kvalitním podnikatelským 

záměrem, ale s nedostatkem finančních prostředků a zkušeností na jeho realizaci. Inkubátor 

vytváří takové podmínky, aby startující inovační firmy mohly realizovat své nápady do 

konečné podoby a v rozumném časovém horizontu uvést své výrobky nebo sluţby na trh. 

Firmy tak díky výhodám inkubátorů překonají nejobtíţnější část podnikání a po určité době 

z inkubátorů odcházejí a pokračují v podnikání ve vlastních prostorech. Podnikatelské 

inkubátory jsou většinou dotovány ze státních fondů určených na podporu MSP. Mnoho 

inkubátorů je přidruţeno k určité vysoké škole, s níţ pak velmi úzce spolupracují 

(Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava). [1] 

3.4.4. Vědeckotechnický park 

Jedná se o infrastrukturu, speciálně vytvořenou pro inovační podnikatele, most vytvořený 

mezi vědeckým a podnikatelským světem. Můţe mít podobu buď průmyslové zóny, nebo 

pronajímatelných podnikatelských prostor. Velmi často bývá umístěn v blízkosti určité 

univerzity, kterou bývá velmi často z důvodu dokonalejší spolupráce i spravován. Ve 

vědeckotechnickém parku bývá umístěn i výše popsaný podnikatelský inkubátor se všemi 

svými poskytovanými výhodami pro začínající inovační podnikatele. Jeho součástí také bývá 

pracoviště pro přenos technologií mezi výzkumem a firmami z důvodu co nejrychlejší 

aplikace poznatků vědy do komerční sféry. V České republice jsou vědeckotechnické parky 

sdruţeny do Společnosti vědeckotechnických parků. Jedná se o dobrovolné sdruţení 

právnických osob, jehoţ cílem je podporovat jejich vznik a provoz a tím i neustále zvyšovat 

úroveň a konkurenceschopnost malých a středních podniků v naší zemi. [22] 
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4. Možnosti spolupráce podniků a vysokých škol 

„Sami toho zvládneme tak málo, ale kdyţ se spojíme, zvládneme cokoli.“ 

Helen Keller (1880-1968) 

Proto, aby se naše vlast dostala do společnosti ekonomicky prosperujících zemí, je nutné 

reformovat mnoho oblastí našeho hospodářství. Jednou z nich je i systém výzkumu, vývoje a 

inovací. Pro konkurenceschopnost naší ekonomiky je nezbytné dokonalé fungování 

trojúhelníku „výzkum – vzdělávání – inovace “. Veřejné prostředky, které náš stát investuje 

do výzkumu a školství musí mít konkrétní ekonomický přínos. Vysoké školy proto musí 

transformovat výsledky svých výzkumů do praxe, čili komercializovat je v soukromých 

firmách. Ty by zase naopak měly podporovat výzkum na vysokých školách finančně, nebo 

také například poskytnutím svých technologií určitému druhu výzkumu. V této kapitole 

budou popsány konkrétní příklady spolupráce vysokých škol se soukromým sektorem.[23] 

4.1. Projekt Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu 

s průmyslovými podniky 

Tento projekt se začal připravovat v roce 2006. Důvodem byl na vznik Centra pokročilých 

inovačních technologií (CPIT) při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Za cíl 

si toto centrum klade vylepšit spolupráci vysokých škol a soukromého sektoru, a zdokonalení 

výzkumu aplikovaného v praxi, jehoţ výsledkem musí být kvalitní inovace uplatnitelné na 

trhu. Jeho neméně důleţitou sloţkou je také zavedení způsobů financování výzkumu 

z neveřejných zdrojů. Pro funkčnost této spolupráce je nutné odstranit mnoho bariér, jakými 

jsou například na straně vysokých škol jejich nízká orientace na řešení inovačních projektů 

soukromých firem, příliš dlouhý čas výzkumu, nebo také slabá podpora těchto projektů ze 

strany vedení škol. Podniky jsou zase aţ příliš zaměřeny na řešení krátkodobých problémů 

místo tvorby dlouhodobých koncepcí inovačního rozvoje. Projekt jako jeden ze způsobů 

odstraňování těchto bariér nabízí vzdělávání obou těchto skupin. Pro akademické pracovníky 

bylo zorganizováno šest kurzů zaměřených na zdokonalení manaţerských dovedností 

nezbytných pro vedení firmy. Přednášejícími byli lektoři s praxí v privátních podnicích. Šlo o 

kurzy: 
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 Osobní efektivita 

 Strategické řízení 

 Řízení informací 

 Řízení lidských zdrojů 

 Řízení financí 

 Reakce na potřebu inovací 

Pro zvýšení podvědomí podnikatelů o oblasti výzkumu a vývoje proběhly zase tři jiné kurzy, 

jejichţ lektory byli externí spolupracovníci VŠB-TUO a to: 

 Inovace, inovační podnikání a strategie marketingové komunikace 

 Řízení projektů vědy a výzkumu 

 Ochrana duševního vlastnictví a správa portfolia 

Studium probíhalo kombinovanou formou. Na jednodenní prezenční část následně navazovaly 

konzultace s lektorem. Účastníci projektu měli následně vypracovat písemnou práci, jejímţ 

cílem bylo ověření, zda danou problematiku zvládli. [5] 

4.2. Projekt Technika do ulic 

V naší zemi neustále roste poptávka po kvalitních absolventech technických oborů, ať uţ se 

jedná o absolventy středních průmyslových škol a učilišť, nebo o absolventy technických 

fakult vysokých škol. Mladí lidé ale dávají stále častěji přednost studiu společenských věd 

před mnohem náročnějším studiem technických oborů. Vysoké školy tak produkují velké 

mnoţství právníků a ekonomů, a výrobní firmy přitom brzdí v rozvoji nedostatek absolventů 

technických profesí. Výroba je totiţ v dnešním globalizovaném světě zajišťována stále 

sloţitějšími technologiemi a ty se bez vysoce kvalifikovaných odborníků neobejdou. Projekt 

Technika do ulic má slouţit k popularizaci vědy a techniky převáţně mezi mladými lidmi. 

Jeho cílem je přesvědčit mladé lidi a také jejich rodiče, ţe ve studiu technických oborů je 

velká perspektiva. Motivačním prvkem pro ně mají být třídenní interaktivní výstavy 

s praktickými ukázkami vědeckých projektů, nebo různých druhů technických zařízení, kde 

by měla být cílovým skupinám zábavnou formou přiblíţena věda a výzkum. Vystavovateli by 

měli být významné strojírenské či hutní podniky Moravskoslezského kraje a také 

specializovaná pracoviště tří univerzit. Hlavním cílem projektu je vzbudit vyšší zájem o studia 

na technických oborech. Z dílčích cílů lze uvést popularizaci vědy, techniky a inovací 
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prostřednictvím podpory kreativity vyučujících, nebo také umoţnění vzájemné diskuse mezi 

vědci a techniky na jedné straně a laickou veřejností na straně druhé. [6] 

4.3. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava 

Vysoká škola báňská, na jejíchţ sedmi fakultách studuje přes 20 tisíc studentů, jiţ několik let 

prochází nezbytným vývojem, jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje. 

Jednou z cest tohoto vývoje je i zavádění aplikovaného výzkumu s konečným cílem pomoci 

malým a středním podnikům v našem regionu. Proto bylo zaloţeno 1. ledna 2005 Centrum 

pokročilých inovačních technologií (CPIT), jehoţ úkolem je výše uvedený aplikovaný 

výzkum podporovat. Plánovanou součástí tohoto centra je i Podnikatelský inkubátor. 

 Stavba tohoto komplexu začala v roce 2005 a byla dokončena v roce 2008. Projekt byl 

financován z rozpočtu města Ostravy, soukromých firem (OKD, EVRAZ Vítkovice Steel, 

Třinecké ţelezárny), Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR. Podnikatelský inkubátor nabízí svým klientům příjemné moderní prostředí na 

atraktivním místě kousek od pavilonu C VŠB TUO. Jeho prostory jsou navrţeny tak, aby byly 

maximálně variabilní.  Svým klientům poskytuje nejen atraktivní kancelářské a zasedací 

prostory za nízké ceny, ale i různorodé poradenské, servisní a administrativní sluţby. 

Začínajícím podnikatelům poskytuje poradenství ve formě balíčků, jakými jsou například 

balíčky Jak zaloţit společnost, Jak chránit průmyslové vlastnictví nebo Jak financovat 

inovativní podnikání. Inkubátor se do dnešního dne můţe pochlubit více neţ čtyřicítkou 

úspěšně inkubovaných dnes jiţ prosperujících firem. [7] [24] 

Výkonnou součástí Podnikatelského inkubátoru je Regionální centrum transferu technologií 

(RCTT). Má za úkol komerčně uplatňovat poznatky vzniklé na vědeckých pracovištích VŠB-

TUO a jiných organizacích, zabývajících se vědou a výzkumem. Prostřednictvím sítě svých 

konzultantů poskytuje zájemcům úzce specializované technické a poradenské sluţby. Jeho 

hlavním cílem je zapojit technologie vyvinuté v jedné určité oblasti pro specifický úkol, do 

zcela jiné oblasti, kde budou slouţit k plnění zcela odlišných úkolů.  Dalšími úkoly jsou 

podpora uplatňovaní specializovaných znalostí odborníků a komerčního uplatnění jejich 

know-how, či zlepšení dovedností v oblasti transferu technologií mezi jednotlivými objekty 

za pomocí tréninků a školení. Od centra se očekává multiplikační efekt pro regionální a 

národní ekonomiku, větší povzbuzení aplikovaného výzkumu a následné zatraktivnění našeho 

regionu pro podnikatele, studenty a potencionální investory. [25] 

 



24 

 

Ostravský Podnikatelský inkubátor je dále zapojen do projektů: 

 SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a 

vysokých škol). Jeho cílem je získat na vysokých talentované studenty, kteří budou 

následně absolvovat stáţe v různých vědeckotechnických parcích a podnikatelských 

inkubátorech. Ti budou posléze rozvíjet spolupráci mezi akademickou a soukromou 

sférou, získávat cenné poznatky a kompetence. V rámci tohoto projektu bude také 

probíhat předávání ať uţ dobrých nebo špatných zkušeností z provozu 

vědeckotechnických parků v rámci ČR, nebo i se zahraničními partnery. [26] 

 CERADA-( Central European Research and Development Area) Tento projekt je 

zaměřen na vytváření mezinárodního partnerství mezi institucemi, které působí v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací, na mapování regionálních výzkumných kapacit pro 

potřeby inovačních firem a na vzdělávání odborníků z vědeckovýzkumných institucí i 

z podniků. [27] 

 AGENT-Jeho cílem je zlepšit úroveň spolupráce mezi vysokými školami a 

vědeckovýzkumnými ústavy na straně jedné a inovačními podniky a veřejností na 

straně druhé a tím přispět k lepší transformaci výsledků vědeckého bádání do praxe. 

Komunikace mezi účastníky tohoto projektu bude probíhat na komunikačně-

informativní a nabídkové síti. Dále budou mezi stranami zapojenými do projektu 

probíhat „kulaté stoly“, akce typu „teambuilding“, technologické stáţe ve firmách pro 

akademické pracovníky, nebo úzce specializované workshopy. [28] 
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5. Podnikatelský záměr fiktivní firmy Model Konstrukt 

„Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace 

plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."  

Peter Drucker (1909-2005) 

V praktické části této bakalářské práce bude představen podnikatelský záměr fiktivní firmy 

Model Konstrukt, který bude zpracován podle doporučené struktury, takzvaného „Jízdního 

řádu firmy“ vydaného Podnikatelským inkubátorem VŠB-TU Ostrava.  

5.1. Úvod a shrnutí 

Záměr zaloţit firmu zabývající se konstrukcí a výrobou modelových zařízení a následným 

zprostředkováním výroby kusových odlitků vznikl na základě analýzy trhu, která přinesla 

zjištění, ţe v České republice není dostatek firem zabývajících se tímto úzce specializovaným 

oborem podnikání. Nachází se v něm sice mnoho velkých firem zabývajících se 

slévárenstvím, ale ty o výrobu kusových odlitků z důvodu pro ně velmi nízké rentability a 

nákladnosti přípravných prací nemají zájem. Nízkonákladová firma Model Konstrukt provádí 

konstrukční práce spojené s přípravou modelového zařízení, zajišťuje jeho výrobu v některé 

z mnoha modeláren a následně zajistí i odlití samotného odlitku ve specializované slévárně 

v ČR nebo v zahraničí. Cílovou skupinou zákazníků jsou firmy zabývající se konstrukcí, 

výrobou a dodávkami úzce specializovaných výrobních celků například pro energetický, 

chemický nebo hutní průmysl, které nemají dostatečnou specializaci a také kapacity na 

konstrukci a výrobu kusových odlitků.  

Na začátku působení firmy jsou jejími stálými lidskými zdroji dva společníci. Jeden se zabývá 

konstrukčními a přípravnými pracemi spojenými s přípravou a následnou výrobou 

modelových zařízení, druhý ze společníků má na starost technologii výroby samotného 

odlitku. V případě velké zakázky bude naše firma vyuţívat práci externích specialistů nebo 

talentovaných studentů či absolventů VŠB-TU na vedlejší pracovní činnost. K zajištění svých 

plánů potřebovala firma investici 1,3 milióny korun.  

Finanční cíle podniku jsou dle teorie SMART (stimulující, měřitelné, akceptovatelné, 

realistické a určené v čase). Podnik si dává za cíl: 
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 udrţovat ukazatel rentability vlastního kapitálu nad úrovní 12 % 

 dosahovat vţdy kladného výsledku hospodaření 

 dosahovat rentability trţeb v prvních třech letech nad úrovní 3% a následně se 

pohybovat kolem hranice 10% 

 neustále udrţovat trend klesající nákladovosti 

 

5.2. Popis předkladatele projektu a popis produktu 

Firma Model Konstrukt byla zaloţena 1. 1. 2010. Jako právní forma podnikání byla zvolena 

Společnost s ručením omezeným.  

Společníci:  

Roman Zembinský , Ing. Martin Novák  

Sídlo společnosti:  

Okruţní 988 Orlová-Lutyně PSČ:73514 Česká republika  

Odbornost předkladatelů:  

Roman Zembinský- sedmiletá praxe s konstruováním modelových zařízení ve společnosti 

ŢDB a.s, závod topenářské techniky Viadrus na pozici konstruktéra CAD/CAM. 

Ing. Martin Novák- 25 let praxe na pozici slévárenského technologa ve společnosti  ŢDB a.s, 

závod topenářské techniky Viadrus. 

Předmět podnikání společnosti: 

Konstrukce a zprostředkování výroby kusových odlitků včetně výroby modelových zařízení, 

poradenství v oboru slévárenství. 

Popis nabízených služeb: 

Konstrukce 3D modelů odlitků a modelových zařízení, zpracování kompletní výkresové 

dokumentace odlitků a modelových zařízení, zpracování technologických postupů výroby 

odlitků, zprostředkování výroby modelových zařízení a odlitků, poradenství v oboru 

slévárenství. 

Hlavní cílová skupina zákazníků: 

Strojírenské firmy zabývající se dodávkami velkých technologických celků. 

Cíle firmy: 

 Být pro zákazníka vţdy na prvním místě při jeho výběru dodavatele.  

 Vůči zákazníkům se chovat profesionálně, seriózně a spolehlivě. 

 Průběţně monitorovat potřeby a očekávání stávajících i potencionálních zákazníků.  
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 Trvale inovovat poskytované produkty a sluţby a stejně tak inovovat veškeré 

podnikové procesy v souladu s trendy v oboru. 

5.3. Tržní a obchodní analýzy 

Potencionální zákazníci: 

Firmy zabývající se výrobou energetických zařízení- ABB, ALSTOM, ŠKODA PRAHA, 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

Firmy zabývající se dodávkami strojírenských celků-UNEX, VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, VÍTKOVICE MECHANIKA 

Montáţní a stavební společnosti společnosti-HUTNÍ MONTÁŢE, TCHAS, SKANSKA 

Slévárny-VIADRUS, PILSEN STEEL, VUHŢ DOBRÁ, VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, 

SLÉVÁRNY TŘINEC, ŢĎAS  

Konkurence: 

Za konkurenci lze povaţovat všechny modelárny a slévárny, ale při specializaci firmy lze 

zároveň všechny konkurenty povaţovat za potencionální dodavatele a odběratele nabízených 

sluţeb. Seznam všech sléváren a modeláren ČR je dostupný na této adrese: 

http://www.svazslevaren.cz/  

Stav odvětví: 

Podle informací Svazu sléváren České republiky byl obrat firem zabývajících se 

slévárenstvím v roce 2007 27 miliard korun. V letech 2008 a 2009 nastal vlivem celosvětové 

krize propad v obratu asi o 10-12 miliard korun. Tento propad se týkal hlavně sléváren 

napojených na automobilový průmysl. Od jara 2010 je ale slévárenství na vzestupu. V roce 

2010 šla výkonnost tohoto oboru nahoru o 10 % a v roce letošním se očekává vzestup o 

dalších 5 %. Na úroveň roku 2007 by se mělo slévárenství a všechny na něm závislé obory 

vrátit za pět let. 

Rizika: 

Hlavním rizikem je druhotná platební neschopnost potencionálních zákazníků firmy a s ní 

spojená jejich špatná platební morálka. Dalším rizikem je růst cen energií a vstupních surovin. 

Po skončení krize je také v oboru velký nedostatek slévárenských technologů, metalurgů a 

jiných pro chod slévárny nezbytných profesí. Ten můţe fungování některých sléváren ohrozit. 

[29] 

 

http://www.svazslevaren.cz/
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5.4. Technologie 

Pro svou činnost potřebuje firma dva druhy specializovaného softwaru. Veškeré konstrukční 

práce jsou prováděny pomocí 3D parametrického modeláře Pro/Engineer americké firmy 

PTC. Firma konstruktérům ve svém produktu nabízí nástroj na efektivní strojírenské 

konstruování. Program obsahuje funkce pro navrhování lepších výrobků, pro dokonalou 

správu všech konstrukčních procesů a pro sdílení dat s  obchodními partnery. To vše je dnes 

nezbytné pro získání dokonalého tzv. digitálního modelu odlitku ještě před tím, neţ začneme 

investovat do jeho výroby. V Pro/Engineeru vytváříme plně asociativní 3D modely. Změny 

provedené na jednotlivém dílu výrobku dokáţe Pro/E okamţitě promítnou do všech míst 

výskytu měněného dílu. V Pro/E můţeme vytvářet geometrie zahrnující objemové plně 

parametrické modelování včetně navrhování plechových dílů a tvorby sestav, technické nebo 

volné modelování ploch, nebo návrhy svařovaných a rámových konstrukcí. Pro/E nám také 

umoţňuje vytvářet z jednotlivých dílů sloţité podsestavy a ještě sloţitější sestavy a pracovat 

s nimi díky nástrojům na jejich zjednodušené zobrazování. Při tvorbě výkresové dokumentace 

nám program nabízí plnou asociativitu mezi 3D modelem výrobku a strojírenskou 

dokumentací. Kaţdá změna 3D modelu se nám tak ihned promítne do výkresové 

dokumentace. I samotné vytváření výkresové dokumentace je v Pro/E velmi jednoduché, 

nevyjímaje vykreslování různých druhů pohledů, řezů nebo detailů jednotlivých dílů. 

Pro optimalizaci výroby samotných odlitků vyuţívá firma program MAGMA 5. Ten 

umoţňuje pouţít modely odlitků zkonstruované ve výše uvedeném parametrickém modeláři. 

MAGMA 5 poskytuje vysoce kvalitní simulaci lití a plnění formy, spočítá dimenze vtokové 

soustavy, a také provede velmi důleţitou simulaci tuhnutí samotného odlitku včetně zobrazení 

jeho případných deformací.  

Pouţívání těchto programů je pro produktivní výrobu kusového odlitku v dnešní době 

naprosto nezbytné. Umoţní odhalit jeho konstrukční vady, škodlivá vnitřní napětí, nebo 

případné deformace odlitku ještě před tím, neţ je přistoupeno k jeho samotné výrobě. Při 

výrobě kusových odlitků je velmi důleţité, aby se odlitek povedlo vyrobit jiţ při prvním 

odlévání. Kaţdý další pokus totiţ přináší velké finanční ztráty. 
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5.5. SWOT analýza  

Tabulka 1:SWOT analýza projektu 

Strengths -silné stránky Weaknesses -slabé stránky 

- Zkušený konstruktér modelových 

zařízení 

- Zkušený slévárenský technolog 

- Pouze dva stálí zaměstnanci 

- 3D konstrukční program 

- Simulace odlévání v programu 

MAGMA 5 

- Firma je financovaná pouze 

z vlastních zdrojů 

- Členství ve svazu modeláren České 

republiky 

- Velmi nízké provozní náklady 

- Schopnost nabídnou nová řešení 

- Nezkušenost při jednání se 

zákazníky 

- Nezkušenost s oceňováním 

poskytovaných sluţeb  

- Vysoké pořizovací náklady 

pouţívaného software 

- Potřebnost vysoce kvalifikované 

pracovní síly 

- Firma je na trhu příliš krátkou dobu 

(málo referencí u zákazníků) 

 

Opportunities -příleţitosti Threats -hrozby 

- Nezájem velkých firem o 

konstrukci modelových zařízení pro 

kusovou výrobu odlitků 

- Široký okruh potencionálních 

zákazníků 

- V případě inkubování firmy pomoc 

odborníků VŠB-TUO 

- V případě inkubování firmy nízký 

nájem 

- Krach firem během hospodářské 

krize, větší prostor na trhu 

- Vysoká koncentrace 

potencionálních zákazníků 

v blízkosti firmy 

- Druhotná platební neschopnost 

zákazníků 

- Špatná platební morálka zákazníků 

- Trh se doposud plně nevzpamatoval 

z krize 

- Prudké zvýšení cen energií 

- Zvýšení cen slévárenských surovin 

- Současná krize ve stavebnictví 

- Vstup nové konkurence na trh 

- Nedostatečná poptávka 

- Riziko chybování dodavatele 

 

 



30 

 

5.6. Marketingová a organizační strategie 

Produkt, strategie, techniky prodeje 

Hlavním produktem firmy jsou konstrukční práce spojené s přípravou modelových zařízení 

pro výrobu kusových odlitků a následné zprostředkování jejich výroby. Dalším produktem 

nabízeným firmou je konstrukce modelových zařízení pro sériovou výrobu odlitků, jako 

například jaderníky COLD BOX, nebo také formy pro tlakové odlévání. Dále nabízíme 

poradenství v oboru slévárenství, simulace odlévání a tuhnutí samotných odlitků. 

Samozřejmostí je u kaţdého navrţeného modelového zařízení i zpracování jeho kompletní 

výkresové dokumentace a její následné vytištění na plotteru CANON W 6400. 

Cenová politika 

 

K určení cen za námi poskytované sluţby pomohl průzkum cen nabízených konkurencí a 

cenové kalkulace, ve kterých byla k předpokládaným nákladům přičtena míra zisku 10 %. 

Firma se registrovala jako plátce DPH z důvodu poskytování a přijímání sluţeb od 

podnikatelů registrovaných k platbě DPH. 

 

 Konstrukční práce v programu Pro/Engineer 300,-Kč /1 hodina 

 Překreslování starých výkresů na parametrický 3D model 250,-Kč /1 hodina 

 Simulace odlévání a tuhnutí odlitků v programu MAGMA 5 400,-Kč /1 hodina 

 Zprostředkování výroby modelových zařízení 250,-Kč /1 hodina 

 Zprostředkování výroby odlitků 250,-Kč /1 hodina 

 Odborná asistence při výrobě odlitků 300,-Kč /1 hodina 

 Poradenství v oboru slévárenství 300,-Kč /1 hodina (Stálým zákazníkům nebudou 

poradenské sluţby účtovány) 

 Taxa za kilometr ujetý k zákazníkovi 12,-Kč. 

Platební podmínky: zákazníkům jsou naše sluţby fakturovány se 30 ti denní splatností. 

 

Propagace 

Firma vyuţívá marketingovou strategii zaměřenou na vysokou kvalitu sluţeb poskytovaných 

všem zákazníkům. Tato strategie je velmi důleţitá k udrţení a posílení pozice firmy 

v konkurenci mnohem větších firem. Firma se také neustále snaţí vypěstovat u svých 

stabilních zákazníků velmi důleţitý pocit sounáleţitosti. Velký důraz je kladen také na 
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propagaci inovačního potenciálu firmy, neboť firma je schopna nabídnout díky svému 

vybavení a zkušenostem zaměstnanců zákazníkům zcela nová netradiční řešení. 

K propagaci nabízených sluţeb firma vyuţívá převáţeně osobních pohovorů při návštěvách v 

sídlech současných nebo potencionálních zákazníků. Dále byly zřízeny internetové stránky 

www.modelkonstrukt.cz , kde jsou podrobně popsány nabízené sluţby, ceník sluţeb,  

vyuţívaný software, jiţ realizované významné zakázky, nebo také reference našich 

spokojených zákazníků. Pro získávání zakázek je rovněţ vyuţíváno členství firmy ve Svazu 

modeláren České republiky, kde na pravidelně konaných výjezdních zasedáních dochází 

k debatám mezi zástupci jednotlivých členských firem a k následným kooperacím.  Jako 

bonusovou formu propagace zvolila naše firma kaţdoroční posezení ve vinném sklípku 

pořádané pro významné zákazníky firmy v den výročí jejího zaloţení. 

Distribuce 

Vzhledem k charakteru nabízených sluţeb byly zvoleny dvě distribuční cesty. První cestou je 

provádění vývojových, konstrukčních a simulačních prací spojených s navrhováním odlitků 

v sídle firmy. Druhou z nich je provádění těchto prací přímo v sídlech zákazníků. 

5.7. Personální a prostorové zajištění 

Jednatelé společnosti: Ing. Martin Novák, Roman Zembinský 

Realizační tým: Ing. Martin Novák, Roman Zembinský 

Ostatní zaměstnanci: Jsou najímáni dle potřebnosti a mnoţství zakázek na dohodu o 

provedení prací. Jejich zaškolování provádějí jednatelé společnosti. Personální, účetní a 

daňovou agendu firmy dodavatelsky zajišťuje firma Ing. Pavly Novákové. 

Zdroje pracovní síly:Úřad práce, studenti VŠB-TU Ostrava, specialisté v oblasti slévárenství 

jako osoby samostatně výdělečně činné. Do budoucna naše firma uvaţuje o úzké spolupráci 

s dosud nespecifikovanou personální agenturou. 

Kancelářské prostory:V současnosti má firma pronajatou kancelář v sídle společnosti SMO 

na ulici Okruţní 988 v Orlové. V případě inkubování bude sídlo společnosti přesunuto do 

Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

 

 

http://www.modelkonstrukt.cz/
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5.8. Finanční analýza 

Zahájení provozu firmy bylo finančně nákladné. To dokazuje následující přehled. Z důvodu 

příliš vysokých úrokových sazeb, které by nadměrně zatěţovaly podnikové hospodaření, bylo 

rozhodnuto celý projekt financovat z vlastních zdrojů. 

Potřeba kapitálu: 

 Pořízení licence programu Pro/Engineer 160 000,-Kč 

 Pořizovací cena licence programu MAGMA 5 480 000,-Kč 

 Pracovní stanice Pro/Engineer 42 000,-Kč 

 Pracovní stanice MAGMA 5 45 000,-Kč 

 Plotter CANON W 6400  48 000,-Kč 

 Kancelářský nábytek 75 000,-Kč 

Dále byly po ocenění znalce do firmy vloţeny osobní automobily společníků v hodnotě 

120 000 a 90 000,-Kč. 

Zahajovací rozvaha společnosti 

Tabulka 2:Zahajovací rozvaha projektu 

Zahajovací rozvaha k 5. 1. 2010 

Aktiva Pasiva 

I. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 420 000  

Dlouhodobý nehmotný majetek 640 000 

I. Vlastní kapitál 

Základní kapitál 1 300 000 

II. Oběžný majetek 

Krátkodobý finanční majetek  

Pokladna 40 000 

Bankovní účet 200 000 

II. Cizí zdroje 

 

Aktiva celkem 1 300 000,-Kč Pasiva celkem 1 300 000,-Kč 
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Odpisy  

 

Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízený software)- odpisová skupina 1, doba odepisování 3 

roky (v prvním roce 20%, v dalších dvou 40%). 

Odpis za rok 2010: 640 000*0,2= 128 000,-Kč 

Odpis za rok 2011 a 2012: 640 000*0,4= 256 000,-Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek (automobily, kancelářský nábytek, pracovní stanice, plotter)- 

odpisová skupina 2, doba odepisování 5 let (v prvním roce 11%, v dalších čtyřech 22,25%). 

Odpis za rok 2010: 420 000*0,11= 46 200,-Kč 

Odpis za rok 2011 aţ 2014: 420 000*0,2225= 93 450,-Kč  [8] 

Výkaz zisku a ztrát, finanční rozvahy projektu, ukazatelé rentability 

U trţeb je předpokládáno na základě prognóz trhu jejich meziroční zvýšení o 3%, v reklamě 

za rok 2010 je započítáno vytvoření internetových stránek, u pohonných hmot je přidán 

meziroční nárůst ceny o 3 % a při tvorbě mezd a plateb dodavatelům je kalkulováno s 

jejich meziročním nárůstem o 2 %. 

 

Tabulka 3:Výkaz zisku a ztrát projektu 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby 5500000 5665000 5834950 6009999 6190298 

Odpisy DHM 46200 93450 93450 93450 93450 

Odpisy DNM 128000 256000 256000 - - 

Reklama 96000 50000 50000 50000 50000 

Pohonné hmoty 160000 164800 169744 174836 180081 

Nájem Orlová  58740 - - - - 

Nájem inkubátor  - 63000 63000 63000 63000 

Mzdy 800000 816000 832320 848966 865946 

Platby dodavatelům 3850000 3927000 4005540 4085650 4167364 

Ostatní náklady (pojištění)  100000 100000 100000 100000 100000 

Náklady 5238940 5470250 5570054 5415902 5519841 

Zisk před zdaněním 261060 194750 264896 594097 670457 

Daň ze zisku 19 % 49601,4 37002,5 50330,24 112878,43 127386,83 

Zisk po zdanění 211458,6 157747,5 214565,76 481218,57 543070,17 
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Tabulka 4:Finanční  rozvahy projektu  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobý hmotný majetek  373800 280350 186900 93450 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

majetek 

512000 256000 0 0 0 

Finanční investice 0 0 0 800000 1200000 

Pohledávky 256300 321600 412250 389400 418963 

Krátkodobý finanční majetek 369358,6 811256,1 1284621,86 1082140,43 1289097,6 

Aktiva celkem 1511458,6 1669206,1 1883771,86 2364990,43 2908060,6 

Základní kapitál 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 

Výsledek hospodaření 211458,6 369206,1 583771,86 1064990,43 1608060,6 

Vlastní kapitál (=pasiva) 

celkem) 

1511458,6 1669206,1 1883771,86 2364990,43 2908060,6 

 

Tabulka 5:Poměrové ukazatele rentability 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 17,27% 11,67% 14,06% 25,12% 23,06% 

ROE 

 

13,99% 9,45% 11,39% 20,35% 18,67% 

ROS 3,84% 2,78% 3,68% 8,01% 8,77% 

Nákladovost 95,25% 96,56% 95,46% 90,11% 89,17% 

 

ROA (Rentabilita celkového kapitálu)=EBIT/Aktiva 

Vyjadřuje skutečnost, ţe vloţený majetek vytváří výdělek, důleţitý pro investory a věřitele 

ROE (Rentabilita vlastního kapitálu)=Zisk/Vlastní kapitál 

Vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloţeného vlastníky, výnos by měl být větší, neţ 

výnos garantovaných cenných papírů jakými jsou například státní dluhopisy 

ROS (Rentabilita trţeb)=Zisk/Trţby 

Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb,  schopnost vytvářet zisk 

s nízkými náklady. Pozitivní je růst tohoto ukazatele. 

Nákladovost=Náklady/Trţby 

Pokud ukazatel roste, má podnik vyšší náklady neţ trţby. Čím niţší jsou hodnoty tohoto 

ukazatele, tím lepší jsou výsledky podniku. [9] 
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5.9. Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik 

Největším rizikem kaţdé nové na trh vstupující firmy je nezájem o její nabízené sluţby nebo 

výrobky a po té následující finanční potíţe a krach. Abychom toto riziko eliminovali, je nutné 

maximálně vyuţít všechny potenciály a kvality našeho týmu. Jako malá firma máme na 

překonání těchto problémů vytvořenu dostatečnou finanční rezervu. Dalším moţným rizikem 

je námi zaviněný nekvalitní výrobek. Toto riziko zmírňujeme pojištěním proti způsobeným 

škodám, ale hlavně vyvarováním se jakýchkoliv chyb. Pokud budou totiţ naši zákazníci 

s našimi sluţbami spokojeni, nebudou se pak bránit uzavírání smluv o dlouhodobé spolupráci 

a tím zároveň eliminujeme riziko nedostatečných finančních zdrojů zaviněných nízkými 

trţbami. Rizikem je i výběr nekvalitního dodavatele. Toto riziko mírníme výběrovými 

řízeními, sepsáním podrobných smluv s předem definovanými sankcemi, ale hlavně naší 

zkušeností v oblasti slévárenství. Jestliţe naše konkurence, nebo nedostatek poptávky sníţí 

ceny námi nabízeného typu sluţeb, tak se jako malá firma můţeme bránit pouze jedinečnou a 

kvalitní prací s velkým inovačním a samozřejmě také nízkonákladovým potenciálem, 

přinášející zákazníkům výsledky, které jim konkurence nebude schopna poskytnout. 

Za nejdůleţitější faktor úspěchu projektu je povaţován nezájem velkých firem o časově i 

personálně velmi náročné práce spojené s přípravou a následnou výrobou kusových a 

nízkosériových odlitků. Ty se totiţ v době ekonomické krize zaměřují na pro ně mnohem 

výnosnější výrobu velkosériovou. Okruh potenciálních zákazníků firmy v této oblasti 

slévárenství je proto velmi široký. Jednatelé se budou snaţit co nejvíce vyuţít svých 

dosavadních zkušeností a kontaktů pro maximalizaci kontraktace v tomto segmentu trhu. 

Další nespornou výhodou je velká koncentrace budoucích klientů a také vysoká tradice 

slévárenství v našem regionu, bohaté zkušenosti jednatelů a nízkonákladovost firmy. 

V případě inkubace se budeme také plně snaţit změnit v konkurenční výhodu poradenství 

odborníků VŠB-TU Ostrava a jejího podnikatelského  inkubátoru a to jak v oblasti 

ekonomické, tak i v oblasti slévárenské. 
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6. Zhodnocení výhod inkubace v podnikatelském inkubátoru 

Jako první z mnoha výhod, které začínající firmě inkubátor nabízí, je nízká sazba 

nájemného. Tato úspora je pro začínající firmu velmi důleţitá. Za nájem kancelářských 

prostor mimo Ostravu o velikosti 14 m
2
 zaplatila naše fiktivní firma 58 740,-Kč ročně. Ročně 

tedy zaplatí za metr čtvereční 4195,-Kč. Podnikatelský inkubátor ročně účtuje firmám za 

prostory o velikosti 21 m
2 

 63 000,-Kč. V případě své inkubace tedy zaplatí za metr čtvereční 

o 1195 korun méně. Navíc inkubátor nabízejí mnohem reprezentativnější prostory, velmi 

dobrou dopravní dostupnost a dostatek parkovacích míst. Inkubátor dále nabízí k pronájmu za 

zvýhodněných podmínek i prostory zasedací, poloprovozní nebo doplňkové. Firmě také 

ubudou starosti s ostrahou, úklidem nebo údrţbou a také s připojením k vysokorychlostnímu 

internetu. 

Další výhodou je umístění samotného inkubátoru v blízkosti VŠB-TU Ostrava. To 

začínající firmu s inovačním charakterem přímo vyzývá ke spolupráci s  vědeckými pracovišti 

univerzity a to buď moţností vyuţití jejich specializovaných pracovišť, jakými jsou například 

laboratoře nebo zkušebny s moţností vyuţívat například jejich drahé měřící a diagnostické 

přístroje,  nebo vyuţitím znalostí a zkušeností v ní přednášejících odborníků jejich přímým 

vyuţitím  jakoţto externích specialistů.  

Velmi důleţité jsou také poradenské a administrační služby poskytované samotným 

inkubátorem. Odborníci poradí začínajícím podnikatelům,  jaký typ společnosti mají zaloţit, 

jak ji mají správně vést a jak a z čeho mají inovační projekt financovat. Začínající firma je 

totiţ na trhu velmi zranitelná a proto potřebuje určitou přesně specifikovanou strategii obrany 

proti budoucím obtíţím. Procento firem zaniklých v prvních letech podnikání je totiţ v České 

republice stále velmi vysoké. 

Specialisté z inkubátoru poskytnou firmě také rady ohledně ochrany firemního know-how, 

nebo pomoc  s patentovou ochranou a tím zajistí vlastníkovi nápadu výhradní práva 

k průmyslovému vyuţití jeho vynálezu. Kdyby si tyto sluţby tohoto typu musela firma 

nakoupit u specializovaných právních firem, přišlo by jí to jistě na nemalé finanční 

prostředky.  

Mezi další z mnoha výhod patří poskytování vzdělávání, podpora a pomoc při získávání 

tolik potřebných finančních prostředků, zajištění kontaktů na různé obchodní partnery, 

nebo možnost úzce spolupracovat s jinými inkubovanými firmami.   
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7. Závěr 

Začít v dnešní hektické době podnikat není jistě vůbec jednoduché. Začínající podnikatel musí 

jiţ při samotném startu svého snaţení zdolat veliké mnoţství překáţek a učinit pro ţivot a 

úspěšné fungování firmy  mnoho zásadních rozhodnutí. Proto musí být osobnost podnikatele 

obdařena určitými jedinečnými znalostmi a vhodnými specifickými osobními vlastnostmi, 

jakými jsou například temperament a píle. 

Nejdříve si podnikatel bude muset zodpovědět otázku, jakou formu podnikání zvolit. Začít 

podnikat na základě ţivnostenského listu či koncesní listiny, či zaloţit některou z mnoha 

druhů obchodních společností?  Zaloţit zcela novou firmu, nebo koupit jiţ existující 

zaběhnutou společnost? Musí si také stanovit cíle své činnosti. Bude to čistě jenom 

maximalizace zisku, nebo postupné zvětšování trţní hodnoty podniku s ohledem na zájmy 

ostatních subjektů podílejících se na fungování firmy? 

Nezbytným úkonem je rovněţ ještě před začátkem samotného podnikání důkladně si 

promyslet důleţité věci s ním úzce související. Je nutné se zamyslet nad financováním, 

marketingem a s ním souvisejícím prodejem nabízených výrobků či sluţeb. Musíme zváţit, 

kde budeme svoji činnost vykonávat a kolik zaměstnanců budeme potřebovat. Podnikatel 

musí také podrobně analyzovat odvětví, konkurenci, anebo potencionální zákazníky, jimţ 

bude své produkty nabízet. Pro budoucí investory musí svůj projekt podrobně popsat a 

dokázat jim, ţe má pro jeho vedení dostatečné schopnosti a znalosti. Měly by být také 

stanoveny silné a slabé stránky projektu, příleţitosti a rizika. Tyto všechny skutečnosti musí 

obsahovat a také zkoumat profesionálně zpracovaný podnikatelský záměr. 

Malé a střední firmy jsou pro naši ekonomiku velmi důleţité. Zaměstnávají více neţ 60% 

ekonomicky aktivního obyvatelstva a tvoří více neţ 99% ekonomicky aktivních 

podnikatelských subjektů v České republice. Jejich fungování není v současném 

globalizovaném trhu vůbec jednoduché. Z tohoto důvodu bylo na jejich podporu zřízeno 

mnoho organizací. Jedná se o organizace vládní, které firmám poskytují především sluţby 

poradenské, finanční instituce napomáhající získat tolik potřebné zdroje financování projektů, 

různé nevládní organizace a společenství podnikatelů, anebo téţ čistě komerční subjekty 

investující z důvodu vidiny svých budoucích zisků.  

Jednou z forem podpor je i spolupráce soukromých podniků a vysokých škol. Vysoké školy 

by měly přenášet výsledky svých výzkumů do praxe a pomoci soukromým firmám 

s konkurenceschopností na trzích. Prosperující firmy by zase měly univerzitám pomoci 

s financováním náročných projektů.  
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Konkrétním příkladem takové spolupráce je Podnikatelský inkubátor. Pro umístění v zařízení 

tohoto typu musí podnikatel splnit několik podmínek, jakými jsou vypracování 

podnikatelského záměru dle doporučené osnovy nebo výrazný inovační potenciál projektu. 

V případě inkubování je následně firmě poskytována celá řada výhod typu slev na nájemném, 

zdarma poskytované poradenské činnosti nebo pomoc při ochraně firemního know-how. 

Poskytování podpory malým a středním firmám s výrazným inovačním potencionálem je pro 

ekonomiku naší země nezbytné, jsou totiţ její hlavní hnací silou. Většina z nich bez ní přeţívá 

pouze s velkými obtíţemi. Kdyby firmy tohoto typu neexistovaly, stala by se z naší země 

pouze levná montovna zahraničních nadnárodních společností a ty, ihned jakmile najdou 

levnější prostředí, svoji výrobu přesunou jinam. Proto musí být malé a střední firmy účinně 

podporovány a musí být neustále rozvíjena a zvyšována jejich konkurenceschopnost. Doufám, 

ţe k tomuto rozvoji svým malým dílem napomůţe i tato práce. 
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