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Kompletní verze projektu 
V rámci předmětu Projekt 3 je potřeba zhodnotit nejenom práci provedenou na 

jednotlivých milnících, ale také použité manažerské nástroje a určitě samotnou práci v týmu, 

která je možná největší zkušeností získanou z celého projektu. Vzhledem k tomu, že zpráva 

sestavená za jednotlivé milníky by měla být vlastně „zprávou pro investora“ a investoru asi 

zas tak moc nezajímá, jaké jsme použily nástroje a jak jsme v týmu pracovali, byla závěrečná 

zpráva rozdělena na dvě části: Část A – praktická část (zpráva JPJ) a Část B – zhodnocení 

projektové práce. 

Tato závěrečná zpráva (Část A) nemá za cíl dát pozorovateli absolutní výčet všeho, co 

řešitelský tým v průběžných 4 milnících řešil, na druhou stranu se však také nejedná o co 

nejstručnější zprávu pro investora. Při zpracování závěrečné zprávy byl kladen důraz na 

nalezení kompromisu mezi objemem poskytnutých informací a kvalitou poskytnutých 

informací, tak aby bylo zřejmé, že řešitelský tým se zabýval vším podstatným. Z tohoto 

důvodu je ve zprávě využíváno odkazů pod čarou na konci stránky, které odkazují pro získání 

bližších informací na stránky přiložených příloh. Součástí příloh jsou dále vytvořené modely. 

Přiložené přílohy: 

1. Příloha 1 Zpráva 

2. Příloha 1 Propočty 

3. Příloha 2 Zpráva 

4. Příloha 2 Propočty 

5. Příloha 3 Zpráva 

6. Příloha 3 Propočty Brno / Praha / JPJ 

7. Příloha 4 Zpráva 

8. Příloha 4 Propočty 

Studijní cíle: 

Tato závěrečná etapa tvorby projektu je zaměřena na ověření schopnosti sestavit, 

prezentovat a obhájit konzistentní verzi rozsáhlého projektu. To znamená: 

 Z průběžně aktualizovaných částí projektu, jak byly vytvořeny v předchozích 

čtyřech fázích tvorby projektu, a jak byly na základě dalších poznatků průběžně 

upravovány, sestavit konzistentní projekt, který bude zahrnovat všechny 

podstatné aspekty inovace systému řízení podniku. 

 Tento projekt stručně, ale kompletně popsat v Souhrnné zprávě k projektu. 

 Připravit Závěrečnou prezentaci, která se soustředí na klíčové charakteristiky 

projektu. 

 Připravit uspořádaně další dílčí podklady (tabulky, obrázky, propočty, ap., ve 

vhodné formě - například excelovských tabulek, dílčích. ppt prezentací k 

vybraným klíčovým problémům, schémat, ap., které budou připraveny k využití 

při závěrečné obhajobě sestaveného projektu. 
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1 Vymezení modelového podniku 
Společnost JPJ Garden s.r.o. se zabývá 

automatickými závlahovými systémy (AZS) pro travnaté 

plochy. Společnost založili 3 společníci roku 1991 a může 

se tedy chlubit více než 20letou tradicí na českém trhu. 

Od začátku svého založení spolupracujeme s firmou 

Gardena (od roku 2007 člen Husqvarna Česko s.r.o.), 

která je naším výhradním dodavatelem a 

spolupracovníkem. 

Sídlo společnosti se od začátku nachází v Praze. 

Společnost má však také pobočku v Brně, po přibližně 10 

letech podnikání se totiž společnost rozhodla díky úspěšnému schématu podnikání rozšířit 

pole své působnosti. 

Na začátku podnikání jsme naši práci stavěli zejména na těchto vlastnostech: 

 Perfektní kvalita, 

 Vstřícnost, 

 Serióznost, 

 Odbornost. 

Dnes už tyto vlastnosti bereme jako samozřejmost a stavíme na věcech jako je třeba 

dlouhodobý a nadstandardní vztah s našimi partnery a zákazníky, který představuje další 

vývojový stupeň. 

Společnost JPJ Garden s.r.o. se od začátku svého založení zabývala výhradně 

projektováním, montáží a servisem automatických zavlažovacích systémů. A vzhledem 

k rostoucí dostupnosti dané technologie širší veřejnosti se jí na českém trhu poměrně dařilo. 

Navíc s přibývajícími zakázkami naši firemní pracovníci získávali tolik potřebné zkušenosti, 

které se pak odráželi v odvedené práci, čímž posouvali hranici kvality stále výš. Naším 

pracovním heslem je: „Kvalita je udělat to správně, i když se nikdo nedívá.“ (Henry Ford) 

Od počátku existence jsme se zaměřovali hlavně na rodinné domy, tyto zakázky však 

neumožňovaly větší rozvoj společnosti kvůli poměrně nízké marži a tak jsme se postupně 

začaly přeorientovávat více na projektování AZS pro velké zákazníky, jako jsou 

velvyslanectví, obce a městské části, firemní areály, … V určité době tvořil podíl velkých 

zákazníků dokonce i 75 %. Bohužel s příchodem krize došlo k zásadnímu propadu v tomto 

sektoru, protože se výrazně zastavily investice do nových výstaveb a došlo k výraznému 

snížení až na 35 %. 

1.1 Podnikatelská idea, klíčové produkty, KV 

1.1.1 Podnikatelská idea 

Společnost  JPJ Garden chce být preferovanou značkou pro malé i velké zákazníky 

z domova i z ciziny. Pro zákazníky, kteří věří, že práce se dá dělat rychle, kvalitně a za 
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rozumnou cenu. Prostě pro všechny, kteří chtějí ušetřit svůj čas a stojí o „Stále kvetoucí a 

zelené okolí“. 

Proč vlastně investovat do závlahy: 

 Automatický zavlažovací systém má rychlou návratnost investičních nákladů! 

 Závlahový systém odstraní nepříjemnou a zdlouhavou námahu s hadicí a konví. 

 Zároveň šetří váš čas. Odpadne každodenní zalévání či údržba záhonů 

 Úspora peněz za energii 

 Zavlažování šetří 30-40% nákladů za vodu! Proto se zalévání zpravidla provádí 

večer a v noci, kdy je odpařování nejmenší 

1.1.2 Klíčové produkty 

Projektování AZS 

Společnost JPJ Gardena s.r.o. nabízí svým zákazníkům projekční služby. Základem je 

za pomoci výkresu a zaměření daného pozemku sestavení projektu AZS a příslušné 

dokumentace. Samozřejmostí je kalkulace ceny. 

Realizace AZS 

Standardně naše společnost po vypracování projektu uskuteční samotnou montáž celého 

zařízení včetně výkopových prací a nastavení automatu dle přání zákazníka. 

Údržba a servis 

Závlahové systémy jsou ve své podstatě bezúdržbové, fungují na bázi automatu. I přesto 

by mělo docházet k seřizování daného automatu a kontrole sítek, aby nedocházelo k zanášení 

trysek a potrubí. Toto vše zákazníkovi nabízíme. 

Zaškolení zákazníka 

V případě, že zákazník nestojí o údržbu a servis prováděný naší firmou, zaškolíme ho. 

1.1.3 Konkurenční výhoda 

a) Komplexní nabízené služby 

Jsme schopni zákazníkovi nabídnout všechny služby pohromadě na rozdíl od jiných 

společností, které provádí například pouze projektování nebo pouze montáž. I přesto, že 

některé specializované práce, jako jsou hrubé terénní práce a vrtání studní sami 

nerealizujeme, zajistíme je za pomoci našeho subdodavatele, aniž by se tím musel zákazník 

zabývat. 

b) Kontakty a spolupráce nejen s developery 

Naší společnosti se podařilo na základě kvalitní práce vytvořit dlouhodobou spolupráci 

s několika developerskými a stavebními firmami na spolupráci. Tato úmluva nám pomáhá 

získávat nové reference a to jak od samotných firem, tak od koncových zákazníků. Protože již 
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při samotné realizaci projektu bydlení se podílíme na projektování závlahových systémů, 

čímž se zákazní vyhýbá ničení travnatých ploch při zpětné realizaci zavlažování. 

Jedním z projektů, který nám zajistil špičkové reference a nové kontakty, byla 

revitalizace a úprava zahrad velvyslanectví Spolkové republiky Německo (Obrázek 1), kde 

jsme zajišťovali výstavbu nového AZS. Důležitým milníkem bylo také úspěšné zvládnutí 

zakázky na výstavbu AZS na tramvajovém pásu v Praze 9 (Obrázek 2). Posledním projektem, 

který by mohl patřit mezi ty přelomové z pohledu otevření cesty na nové trhy, byla realizace 

závlahy na skokanském můstku v Bischofshofenu v Rakousku (Obrázek 3). 

 

Obrázek 1 – Německé velvyslanectví 

 

Obrázek 2 – AZS v Praze 9

 

Obrázek 3 – AZS v Bischofshofenu 

c) Kvalitní dodavatel 

Jelikož spolupracujeme se společností Husqvarna s.r.o. (Gardena), můžeme našim 

zákazníkům nabídnout maximální kvalitu, kterou umocňujeme víceletou zárukou (7 let). 

Takovou nabídku si můžeme dovolit pouze z důvodu velmi kvalitního a dlouhodobého 

dodavatele. Zároveň naši zákazníci znají tuto značku a jsou často seznámeni s 

předpokládanou cenou materiálu, který používáme. 

Výhodou však není pouze dlouholetá záruka, ale také rozumná cena a zejména pak 

dodávky de facto „Just in Time“. Ty sice přece jen stojí něco navíc, avšak tento příplatek je 

smazán minimálními náklady na skladování. 
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2 Popis okolí společnosti 

2.1 Zákazníci 

Naše společnost se dříve zaměřovala na menší zákazníky, na kterých jsme odstartovali 

naše podnikání. Jak se nám podařilo získávat další zakázky, snažili jsme se stále více 

zaměřovat na větší plochy, které pro nás byly finančně zajímavější. Tato snaha brzy přinesla 

své ovoce a my se začali podílet na realizaci závlahových systémů na ambasádách, pozemcích 

obcí a velkých firemních areálech. 

Mezi naše zákazníky patří: 

 Fyzické osoby (zahrady rodinných domů) 

o Jejich zájem tkví zejména v tom ušetřit čas a náklady 

o Vyvíjejí však i přes pokles cen AZS poměrně velký tlak na ceny – to 

znamená, že marže v těchto projektech je velmi nízká 

o Jsou základem k podnikání, avšak nikoliv cestou k úspěchu 

 Sportovní kluby (sportovní prostory všeho druhu) 

o Udržet zelený pažit bez AZS by bylo nerealizovatelné 

o Těchto zákazníků přibývá zejména díky možnosti čerpání dotací 

 Právnické osoby (parky, firemní areály, veřejná prostranství obcí) 

o Jde zde zejména vůbec o nějaké zajištění těchto ploch, o které by často 

nebylo vůbec postaráno 

o Stěžejní segment našich zákazníků, protože přináší největší marži 

o Je zde zejména tlak na kvalitu, nikoliv na cenu 

2.2 Dodavatelé 

Naším výhradním dodavatelem komponent pro závlahové systémy je společnost 

Husqvarna s.r.o. Je to z důvodů zjednodušení komunikace, zajištění lepší ceny jejich výrobků 

a perfektní kvalitě, kterou tato společnost nabízí. Jenom díky kvalitě našeho dodavatele si 

můžeme dovolit dávat našim zákazníkům 7letou záruku na naši práci. Další výhodou je de 

facto propojení Just in Time. 

Na větší projekty využíváme kooperaci se společností Oltex s.r.o., která pro nás provádí 

hrubé výkopové práce v Praze a okolí. V Brně a jeho okolí spolupracujeme se společností 

ZEKOP. V obou případech se jedná se o dlouhodobou vzájemnou spolupráci, která nám právě 

umožňuje realizovat projekty, na které bychom vlastní silou nestačili. Realizaci studní 

zajišťujeme ve spolupráci s firmami Lidařík, s.r.o. v Brně a UNISAN, s.r.o. v Praze. 

Se všemi společnostmi máme dlouhodobé vztahy a vytváříme koalice, které nám i jim 

umožní získávat více zakázek. 

2.3 Konkurence 

Na českém trhu působí řada společností zabývající se zavlažovacími systémy, ovšem 

zaměřený především na segment domácích závlahových systému, proto nejsou našimi 

přímými konkurenty. Přímých konkurentů je pouze pár, ti ale díky oblasti působení a velikosti 
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poptávky po daných službách nepředstavují pro společnost výraznou hrozbu. Je ovšem 

zapotřebí dbát na udržování si svých zákazníků především v těch oblastech, kde dochází ke 

kontaktu i s konkurenčními společnostmi 

Naši hlavní konkurenti v Praze: 

 RainBird – jeden z největších konkurentů nabízející kompletní služby jako my. 

Zaměřuje se na všechny segmenty trhu. Referencí jsou tramvajové pásy, … 

 Zahrada Praha – zaměřuje se zejména na projektování celých zahrad a AZS 

jsou pouze souvisejícím produktem. 

 Pragoflora s.r.o. – prodej rostlin a realizace zahrad. 

 Flora Bohemica s.r.o. – zaměřuje se zejména na projektování celých zahrad a 

AZS jsou pouze souvisejícím produktem. 

 IRIMON – společnost poskytující zastoupení pro mnoho značek zavlažování. 

Zajišťuje pouze prodej komponent a projektování. 

Naši hlavní konkurenti v Brně: 

 Semiramis s.r.o. – zaměřuje se na široké služby od úprav zahrad, až 

k zavlažování. Obsluhuje všechny klienty. 

 AZ – Závlahy – obsluhuje zejména menší zákazníky. Operuje v ČR a na 

Slovensku. Poskytuje i služby jako výstavbu jezírek, prodej automatických 

sekaček. 

 Hydro – X s.r.o. – zaměřuje se pouze na velké zakázky. Hlavní segmentem je 

výklenek v podobě zemědělství a lesnictví 

 Závlahy Tomeček – pouze závlahy zahrad 

2.4 Finanční partneři 

Naše společnost je v této době poměrně finančně stabilní, na rozdíl od mnoha českých 

firem nežije ve stylu „z ruky do huby“ a snaží se vytvářet dostatečně velký finanční polštář 

pro rozvíjení svých aktivit. Aktuálně dobíhá dlouhodobý investiční úvěr, na jehož základě 

byla vybudována brněnská pobočka společnosti. Po jeho doběhnutí bude žádáno o nový 

investiční úvěr na nové aktivity. 

Vzhledem k dobré finanční situaci firmy, je poměrně velký manipulační prostor při 

výběru poskytovatele úvěru. Aktuálním poskytovatelem úvěrů a to jak dlouhodobého, tak 

krátkodobého je Komerční banka. Otázkou však zůstává, zda více nediverzifikovat portfolio a 

netlačit tím na kvalitu poskytovaných služeb aktuálně využívané Komerční banky. 

U části dopravních prostředků, které společnost využívá, dobíhá finanční a operativní 

leasing od společností Mercedes-Benz Financial Services Česká republika a ŠkoFin. 

2.5 Podílníci 

Společnost je vlastněna třemi podílníky, kteří jsou zároveň i jednateli společnosti. Vstup 

dalšího subjektu do společnosti se plánuje pouze v případě výrazného rozšíření nebo ze 

strategického důvodu. 
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3 Stanovení rámce strategie 

3.1 Sestavení matice SWOT 

Matice SWOT nám umožní úspěšně vyhodnotit situaci, ve které se podnik nachází a 

zjistit, jaké vlivy na něj působí. Je výchozím prvkem pro redefinování konkurenční výhody a 

určení strategie podniku. Na základě analýzy vnitřního a vnějšího okolí byly zjištěny 

následující silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby.
1
 

 

Obrázek 4 – Matice SWOT 

3.2 Přehodnocení konkurenční výhody 

Konkurenční výhoda je něco, co je pro nás jedinečné a vytváří rozdíl oproti konkurenci. 

Konkurenční výhody by se měla nejlépe prolnout s příležitostí. Na základě sestavené SWOT 

matice jsme redefinovali konkurenční výhody: 

a) Zaměření v den objednávky 

Jsem velice časově flexibilní a dokážeme zákazníkovi vyjít v mnoha věcech vstříc. Jsme 

rychlejší než konkurence a v případě telefonické nebo internetové objednávky do 15:00, 

zaměříme jednoduší pozemky a odhadneme předběžnou cenu již v den přijetí. 

b) Webové stránky 

Naší velkou konkurenční výhodou jsou perfektně propracované internetové stránky. 

V průběhu podnikání byly provedeny analýzy klíčových slov při vyhledávání firem našeho 

typu. Na základě těchto informací pak byly naše internetové stránky postaveny tak, že se naše 

společnost zobrazuje v nejpoužívanějších vyhledávačích na prvních pozicích. Stránky jsou 

                                                 
1
 Konkrétní specifikace viz Příloha_1_Zpráva strana 9 a 10. 
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zpracovány přehledně, jasně, se spoustou grafických referencí, které pomáhají potenciálnímu 

zákazníkovi udělat si představu, co naše společnost nabízí. 

c) Kvalitní dodavatel 

d) Komplexní nabízené služby 

e) Kontakty a spolupráce nejen s developery 

První tři konkurenční výhody nám umožní zejména bojovat opět, jako v začátcích 

podnikání o menší zákazníky, kteří se v této době stávají velmi důležitým segmentem pro 

přežití. V případě, že konkurenční výhodu v podobě Komplexních nabízených služeb 

propojíme s dalšími souvisejícími službami, můžeme získat nové zákazníky a vytvořit 

provázanější vztahy se stávajícími zákazníky. Poslední dvě KV nám mohou umožnit vstoupit 

na zahraniční trhy. 

3.3 Stanovení strategických cílů 

Strategické cíle: 

1. Pomalu zlepšovat podíl na trhu ČR na výši, která byla před krizí – je požadován 

nárůst 15 % za 3 roky 

2. Větší diverzifikace příjmů 

a. V produktech – největší objem příjmů tvoří projektování a realizace – 

cílem by měl být nárůst příjmů z oblasti Servisu o 10 % za 3 roky 

b. V segmentech – zvýšit objem tržeb od velkých zákazníků o 5 % každý 

rok 

3. Upevňovat dlouhodobé vztahy a spolupráci s developery, stavebními firmami, 

… a zákazníky – zvýšit počet dlouhodobých zákazníků o 5 % za 3 roky 

3.4 Sestavení vize a strategie 

3.4.1 Vize 

Společnost  JPJ Garden chce být preferovanou značkou pro malé i velké zákazníky 

z domova i z ciziny. Pro zákazníky, kteří věří, že práce se dá dělat rychle, kvalitně a za 

rozumnou cenu. Prostě pro všechny, kteří chtějí ušetřit svůj čas a stojí o „Stále kvetoucí a 

zelené okolí“. 

3.4.2 Strategie 

Strategie podniku by měla těžit z konkurenční výhody, minimalizovat slabé stránky, 

zaměřit se na využití příležitostí a naopak se vyhnout hrozbám. Strategii jsme v naší oblasti 

sestavili na 3 roky s tím, že každý rok dochází k aktualizaci. 

Základní části strategie: 
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1. Zajistit růst podnikové výkonnosti – zlepšení objemu prodejů a jejich 

diverzifikace v segmentech i produktech 

2. Vstup na nové trhy zejména v Rakousku a Slovensku 

3. Komplexní služby – vyjít vstříc zákazníkům a rozšířit nabízené služby v oblasti 

údržby a servisu o AZS o údržbu a úklid těchto ploch – to povede k posílení 

vazeb 

4. Zajistit postupnou obnovu techniky, která povede k ještě vyšší rychlosti a kvalitě 

5. Rozvinout jazykové dovednosti našich odborníků 

3.4.3 Mapa strategických cílů 

Mapa strategických cílů nám umožňuje vytvořit rozpad strategických cílů do cílů 

dílčích, následně pak do úkolů s ukazateli. Taktéž umožňuje komunikovat strategii 

společnosti zaměstnancům. 

 

Obrázek 5 – Mapa strategických cílů 
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3.5 Analýza tržní situace 

Analýza tržní situace se zaměřuje na to jaké produkty dodávat a na jaké trhy (segmenty 

se zaměřit. 

3.5.1 Produkty 

Zásadním rozhodnutím z pohledu strategie je rozhodnout o tom, jaké produkty nabízet 

či nenabízet a jak je modifikovat či přizpůsobit. Z toho důvodu jsme sestavili matice pro 

jednotlivé služby
2
 a výslednou matici pro porovnání všech nabízených služeb. 

Shrnující matice GE 

Při pohledu na celkovou matici GE je vidět jasná závislost společnosti na Projektování a 

realizaci, kde je vyrovnaná konkurenční síla s přitažlivostí trhu. Tato závislost na jednom 

produktu je však velmi nebezpečná (velmi ji ovlivňují například krize, …) a je potřeba se 

zaměřit na rozvoj také jiných produktů. Perspektivní je v tomto ohledu Servis a údržba, který 

má slušné prodeje i přes menší konkurenční sílu. 

 

Graf 1 – Matice GE – JPJ Garden 

Strategické rozhodnutí se ale vztahu k produktu školení, tento produkt bude zrušen a 

část finančních prostředků bude využita na podporu Servisu a údržby. Zbylá část prostředků 

bude využita na tuto službu, avšak v omezené podobě – služba bude zdarma k dispozici 

zájemcům, kteří využili produktu Projektování a realizace a bude vlastně součástí Servisu a 

údržby. 

                                                 
2
 Situace na trhu podle jednotlivých služeb je konkrétně rozebírána v Příloha_1_Zpráva na straně 14 až 

16. 
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3.5.2 Trhy (tržní segmenty) 

Geografické trhy 

a. Česká republika 

 Celá Česká republika pro střední (dle podmínek zakázky) a velké 

zakázky 

 Středočeský a Jihomoravský kraj pro oblast malých a středních zakázek 

b. Rakousko a Slovensko 

 Závisí na atraktivnosti zakázky, avšak zejména se jedná o oblasti Vídně, 

Lince a Bratislavy – pouze velké zakázky 

Trhy dle velikosti zákazníka 

a. Malé zakázky – rodinné domy 

b. Střední zakázky – pozemky organizací, sportovní areály, ambasády 

c. Velké užitné plochy – parky, velké sportovní areály, … 

3.5.3 Jak uspět 

Jakým způsobem pracovat, abychom uspěli: 

 Nadále poskytovat stejné či kvalitnější služby 

 Poskytovat komplexní služby 

 Udržovat dobré jméno společnosti 

 Získávat vyšší slevy na materiál u dodavatele 

 Uzavírat další smlouvy se stavebními společnosti 

 Zefektivňovat stavební práce a logistiku 

 Pomocí marketingového mixu pro jednotlivé tržní segmenty
3
: 

o Rodinné domy 

o Pozemky organizací či sportovní areály 

o Velké užitné plochy 

                                                 
3
 Marketingový mix pro jednotlivé zákazníky (segmenty) je rozpracován v Příloha_1_Zpráva na stranách 

18 až 21. 



Pavel Scholz  pavel.scholz@atlas.cz 6/9 

15 

 

4 Interakce podnikových entit 

4.1 Definice okruhů produktů 

4.1.1 Produkční OP 

Jedná se o okruh produktů, který představuje přímo produkty (v našem případě služby) 

nabízené zákazníkům
4
 

Projektování závlahových systémů 

Realizace závlahových systémů 

Servis a údržba závlahových systémů 

4.1.2 Podpůrné okruhy produktů 

Každá společnost má minimálně jeden okruh produktů, který zahrnuje věci jako 

administraci a správu, tzn. obstarání produkčních OP.
5
 

Správní a administrativní činnost 

4.2 Základní podnikové procesy a činnosti 

4.2.1 Procesy a činnosti pro produkční OP 

Projektování závlahových systémů 

Projekt AZS vzniká procesem složeným z těchto činností: 

 Zaměření pozemku a provedení hrubé kalkulace, sestavení nabídky s finální 

kalkulací 

 Na základě vstupních parametrů (zaměření pozemku a jeho částí, výkresová 

dokumentace) dochází k sestavení prvotního výkresu, případně úvodní studie 

 Propočet potřebného tlaku a průtoku vody, s tím související určení charakteristik 

čerpadla a potrubí, určení objemů nádrží na vodu 

 Sestavení výsledného výkresu s detailními schématy připojení všech prvků, 

tvorba kusovníku, sestavení průvodní dokumentace a podkladů pro stavební 

povolení 

Způsob zajištění procesu – vlastními zdroji. 

Realizace závlahových systémů 

Proces realizace AZS je složen z následujících činností: 

                                                 
4
 Bližší specifikace viz kapitola Vymezení modelového podniku nebo viz Příloha_1_Zpráva na straně 22 

až 24. 
5
 Bližší specifikace viz Příloha_1_Zpráva na straně 24 až 25. 
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 Vytyčení systému na pozemku dle dokumentace 

 Provedení hrubých terénních prácí, vrtání/kopání studny, výstavba nádrže na 

vodu 

 Provedení jemných zemních výkopových prací 

 Položení potrubních rozvodů a elektroinstalace, instalace postřikovačů a šachtic, 

osazení čerpací techniky, ovládací jednotky 

 Ozkoušení a seřízení systému 

 Jemné terénní práce – zasypání rýh, položení trávníku, zasetí trávníku 

 Kontrola a seřízení postřikovačů, osazení vlhkoměrů a spuštění systému do 

provozu 

Způsob zajištění procesu: 

 Hrubé terénní práce (výkopy bagrem) a výstavba studny zajištěny kooperací, 

respektive nákupem. 

 Ostatní činnosti zajištěny vlastními zdroji. 

Servis a údržba závlahových systémů 

Okruhy činností pro OP – Servis a údržba: 

 Čištění celého systému – vstupních filtrů před a za čerpadlem, filtrů na 

připojovacích šachticích a na postřikovačích. 

 Seřízení systému – kontrola a úprava nastavení ovládací jednotky, kontrola 

vlhkoměrů, seřízení postřikovačů 

 Kontrola čerpadla – v případě potřeby servisu, zapůjčení jiného 

 Zazimování závlahového systému – vypuštění vody, profouknutí kompresorem, 

odpojení čerpadla 

Způsob zajištění okruhu činností: 

 Servis čerpadla zajištěn nákupem. 

 Ostatní činnosti zajištěny vlastními zdroji. 

4.2.2 Činnosti pro podpůrné OP 

Správní a administrativní činnost 

Okruhy činností pro Správní OP: 

 Ochrana, úklid, opravy a údržba, servis vozového parku firmy, IT služby 

 Určování strategie společnosti, marketing a plánování 

 Provádění ekonomických a finančních propočtů 
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 Kontakt s okolím podniku – získávání zákazníků a jednání s nimi, jednání 

s dodavateli a bankami 

 Vyhodnocování projektů společnosti 

 Vedení účetnictví 

 Právní služby 

Způsob zajištění činností: 

 Ochrana, úklid, opravy a údržba firmy; reklama; vedení účetnictví; servis 

vozového parku, IT služby – zajištění nákupem. 

 Ostatní činnosti zajištěny vlastními zdroji. 

4.3 Přiřazení zdrojů 

Abychom mohli efektivně určit náklady společnosti (rozpočet), je důležité u stávajících 

Okruhů produktů seskupit klíčové činnosti do Okruhů činností a k těmto činnostem přiřadit 

zdroje. Tento postup nám umožní nedostat se do úplného chaosu a v celé problematice 

rozpočtování se lépe orientovat. Jsme totiž schopni na základě dostupných informací o 

zakázkách (jejich rozsahu) porovnávat jaké zdroje máme, jaké potřebujeme, … Navíc čistě 

teoreticky, pokud bychom nechtěli všechny činnosti zabezpečovat sami, je možné snáze určit, 

kolik nás daná činnost stojí a následně zjistit, zda by se nám vyplatilo tuto činnost zajišťovat 

pomocí jiného subjektu. 

4.3.1 Okruhy produktů 

Připomeňme si okruhy produktů, které máme k dispozici (se kterými pracujeme): 

 

Tabulka 1 – Okruhy produktů 

4.3.2 Přiřazení činností (OČ) a zdrojů 

K jednotlivým produktům nyní přiřadíme činnosti se zdroji potřebnými k zajištění 

těchto činností.
6
 

                                                 
6
 Specifikace zdrojů je rozpracován v Příloha_1_Zpráva na stranách 29 až 30. 

Projektování Montáž Údržba a servis Správa

Okruhy produktů
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Tabulka 2 – Přiřazení zdrojů OČ 

4.4 Návrh organizační struktury 

Organizační struktura vzniká na základě interakce (vzájemných vazeb) mezi 

jednotlivými entitami podniku. To v našem případě znamená, že organizační struktura musí 

respektovat procesní a činnostní přístup. Organizační struktura nám mimo jiné přináší ještě 

jeden důležitý prvek a tím je vymezení pravomocí a odpovědnosti za jednotlivé činnosti a 

zdroje. 

Pro interakci podnikových entit jsme sestavili celkové schéma, na základě kterého jsme 

poté sestavili organizační strukturu.
7
 

                                                 
7
 K dispozici je také zjednodušená organizační struktura viz Příloha_2_Zpráva strana 5. 

Činnosti (OČ) Zdroje Činnosti (OČ) Zdroje

Zaměření pozemku Lidské zdroje Vyčištění Lidské zdroje

Konzultace Automobil Seřízení Automobil

Počítač Zazimování Vybavení

Zaměřovač

Spoje

Projektování Lidské zdroje Činnosti (OČ) Zdroje

Propočty parametrů Prostory Marketing Služba

Sestavení dokumentace Počítač Liské zdroje

Tiskárny Automobil

Software Telefon

MS Office Vedení projektů Lidské zdroje

Spoje Automobil

Spoje

Počítač

Činnosti (OČ) Zdroje Administrativní činnost Lidské zdroje

Težké terénní práce Kooperace - Finanční zdroj Kalkulace Prostory a pozemky

Vyměření Lidské zdroje Vybavení

Výkopy Prostory a pozemky - zázemí PC

Montáž Vybavení zázemí Tiskárna

Ruční nářadí Účetní software

Frézka Kancelářský software

Slupovačka Spoje

Dodávka Režijní materiál

Vlek Financování podniku

Telefon

OP - Údržba a servis

OP - Správa

OP - Projektování

OP - Montáž
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4.4.1 Schéma interakce podnikových entit 

 

Schéma 1 – Interakce podnikových entit 

4.5 Organizační struktura 

Na základě interakce podnikových entit jsme sestavili tuto organizační strukturu: 

 

Schéma 2 – Organizační struktura JPJ 

Organizační schéma vychází z geografického členění, kdy společnost má dvě pobočky, 

jednu v Praze a jednu v Brně. Každá pobočka má svého oblastního manažera (úsek Správa), 

který se přímo zodpovídá Řediteli společnosti, ten formálně tvoří hlavu podniku v organizační 

struktuře, avšak spadá do úseku Správa. Náplní oblastních manažerů je mimo jiné vedení 

jednotlivých projektů. Na velkých projektech se podílí také přímo ředitel společnosti. 
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5 Sestavení ročního plánu 
Všechny plány jsou sestavny na období březen 2013 až únor 2014, protože to odpovídá 

(reflektuje) sezónnosti naší činnosti a také období, pro které sestavujeme účetní uzávěrku, 

daňové přiznání a výroční zprávu (to je důsledek). Umožňuje nám to například přenášet 

naprosté minimum pohledávek do dalšího roku, … 

Součástí plánů jsou základních data (informace), které utvářejí výsledné plány. Tato 

data jsou důležitá zejména vzhledem k nezaujatým pozorovatelům, protože se tyto „reálie“ 

vyskytují obvykle uschované ve výpočtových souborech. Případně se dokonce jedná o data, 

která nejsou v těchto souborech vůbec uvedena a výpočty jsou na jejich základě pouze 

založeny. Dodejme, že v rámci této kapitoly se věnujeme pouze nejdůležitějším plánům a 

informacím ročního plánu.
8
 

5.1 Plán prodejů (realizace) 

Sestavení samotného plánu realizace bylo nejhorší z celého ročního plánu, což je dáno 

tím, že jsme velmi specifická zakázková činnost. Přibližně na prvního čtvrt až půl roku se 

jedná o plán, u zbytku roku jde o výhled (odhad). Pokud mluvíme o odhadu, jde o 

kvalifikovaný odhad vznikající na základě zkušeností z předchozích let, dlouhodobé 

předpovědi počasí, komunikace s partnery, … Plán realizace byl sestaven na základě plánu 

počtu projektů. Při plánování zakázek vycházíme z následujících informací: 

 Velké zakázky 

o Jsou dány de facto na 100 %. 

o Jejich realizace je obvykle dohodnuta smlouvou s předstihem, nejčastěji 

v předchozím roce a v zimě se zpracovává samotný projekt realizace. 

 Střední zakázky 

o Jsou dány na přibližně 75 %, 25 % se odhaduje. 

o 75 % je minimálně předběžně dohodnuto (někdy je podepsána smlouva) 

a projekt se obvykle zpracovává průběžně během roku. 

 Malé zakázky 

o Jsou dány stěží na 25 %, určeny jsou maximálně na první 3 měsíce. 

o Dalo by se říci, že se jedná vždy v březnu až květnu a srpnu až říjnu o 

kvalitní odhad a v ostatních měsících velmi hrubý odhad. Tento odhad je 

dán zejména spoluprací se stavebními firmami, které nás doporučují … a 

na jaře a na podzim se nejvíce realizují soukromé AZS). 

 Údržba a servis 

o V plánu pracujeme pouze s nasmlouvanými velkými a středními 

pracemi, ostatní jsou totiž otázkou minima času pro jednoho člověka. 

Při sestavování plánu se postupuje od velkých zakázek přes střední a malé až po servis, 

znamená to tedy, že velké zakázky mají přednost před středními, … Je zde však také zpětný 

                                                 
8
 Celá tato kapitola je podrobně zpracována v Příloha_2_Zprava na stranách 10 až 29 dále pak v 

Příloha_3_Zprava. Podrobné propočty jsou dále součástí příloh Příloha_2_Propočty a Příloha_3_Propočty. 
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mechanismus fungující od spodu, který případně ovlivňuje důležitější zakázky. Jakým 

způsobem je ovlivňuje? Tak, že se zařazují, pokud to je možné, místo režijních pracovníků 

brigádníci. 

Na základě čerpání kapacity se poté stanovují konkrétně kalkulace, protože pro určení 

HNS je potřeba znát nejenom čerpaná kapacita, ale také celková roční časová dispozice 

(nikoliv pouze maximální kapacita). 

Následující graf nám ukazuje odhad počtu zakázek pro obě pobočky na celé období 

ročního plánu: 

 

Graf 2 – Plán zakázek pro plánovací období 

5.2 Kapacitní plán 

Kapacitní plán vzniká na základě plánu prodejů (respektive plánu realizace) a je vlastně 

požadavkem na rozsah prováděných činností. Rozsah činností následně porovnáme 

s kapacitou, kterou máme k dispozici.  
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5.2.1 Kapacita úseku Projektování 

Ukázku porovnání kapacitního plánu a časové dispozice úseku Projektování nám ukazuje tabulka: 

Konzultace Příprava Projektování Kalkulace Připrava realizace Praha Brno Praha Brno

Velké zakázky 8 10 35 4 5 62 5 2 310 124

Střední zakázky 3 6 15 2 4 30 8 10 240 300

Malé zakázky 2 1 3,5 1 1 8,5 68 93 578 790,5

Velké zakázky 5 9 14 1 1 14 14

Střední zakázky 3 2 5 5 6 25 30

Malé zakázky 2 1 3 13 10 39 30

Příprava dotací 5 40 15 10 7 77 1 2 77 154

Připrava jiných projektu 3 20 25 5 6 59 4 2 236 118

1206 1288,5

Položka Kapacita 1519 1560,5

Pracovní dny v roce [dny] 252 1 760 1 760

Dovlolené [dny] 20 241 200

Nemocnost [dny] 5

Školení, veletrhy 7

Pracovní doba [hod.] 8

celková kapacita [hod.] 1 760

Rezerva

Nerealizované

Další zakázky

Kapacita projektanta Celková potřebná časová dispozice pro projekty JPJ

Celková potřebná časová dispozice pro všechny projekty

Rozsah činností - Projektování

Zakázky
Pruměrné časové požadavky Potřebný časový 

fond na projekt [h]

Počet projektů Potřebná časová dispozice

Celková kapacita

Realizované

 

Tabulka 3 – Rozsah činností projektování 



Pavel Scholz  pavel.scholz@atlas.cz 6/9 

23 

 

5.2.2 Využití kapacity úseku projektování 

Pro úsek montáže přinášíme již porovnání mezi potřebnou kapacitou a kapacitou, která 

je k dispozici.
9
 Na grafu 3 je jasně vidět mnohem menší využití kapacity brněnské pobočky a 

to okolo 15 %. Čerpaná kapacita nad 100 % znamená využití brigádníků. 

 

Graf 3 – Míra využití kapacity montáže 

5.3  Plán nákladů 

Do kapitoly plán nákladů jsme shrnuli sestavení jak plánu přímých nákladů, tak plánu 

fixních nákladů (rozpočtu). Celkovou strukturu nákladů ukazuje tento graf: 

 

Graf 4 – Struktura celkových nákladů 

                                                 
9
 Pro úsek montáže je porovnání mezi kapacitou a potřebnou časovou dispozicí sestaveno jinak než pro 

úsek Projektování, a to již v rámci plánu prodejů v Příloha_3_Propočty_Brno / Praha (záložka Plán realizace 

2013). Plán realizace přímo porovnává požadovaný počet pracovníků s počtem pracovníků, kteří jsou 

k dispozici. Pro pobočkové manažery se předpokládá maximálně poloviční využití kapacity. 
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5.3.1 Kalkulační jednice 

Než se začneme zamýšlet nad samotnými položkami přímých nákladů a jejich výší, je 

potřeba určit kalkulační jednici (jejich hierarchii), protože bez ní vůbec nelze stanovit, které 

náklady jsou přímé, respektive nepřímé. 

Kalkulační jednice pro Produkční i Podpůrný OP: 

 Zakázka ← hodina 

Pokud provádíme kalkulaci nákladů za celý podnik nebo například chceme porovnat PÚ 

vytvořené jednotlivými OP, potom se nejvyšší kalkulační jednicí stávají samotné OP. 

5.3.2 Plán přímých nákladů 

V ročním plánu jsou plánovány konkrétní přímé náklady pouze pro střední a velké 

zakázky, pro malé zakázky a servis se počítá s celkovou sumou přímých nákladů, protože 

detailnější přehled není možný a nebyl by ani přínosem. Přehled samotných nákladových 

položek
10

: 

 Materiál od hlavního dodavatele [1] 

 Materiál od ostatních dodavatelů [2] 

 Kooperace [3] 

 Přímé mzdy [4] 

 Ostatní přímé náklady [5] 

Výše celkových přímých nákladů činí asi 16,7 mil. Kč. Při pohledu na pobočky činí 

přímé náklady v Brně okolo 8,7 mil. Kč a v Praze 8 mil. Kč. 

5.3.3 Personální plán 

Personální plán společnosti JPJ se zaměřuje na problematiku stavu zaměstnanců pro 

následující období a dále jejich vzděláváním, hodnocením a odměňováním. Personální plán 

zásadním způsobem ovlivňuje rozpočet společnosti a případnou kapacitu.
11

 

5.3.4 Rozpočet – plán fixních nákladů 

Na základě přiřazení zdrojů a porovnání potřebné kapacity a disponibilní kapacity jsme 

mohli sestavit rozpočet společnosti. Rozpočet – členění jednotlivých položek a způsob jejich 

stanovení byl proveden podle předem „stanovené specifikace“
12

. Při sestavování rozpočtu 

jsme postupovali tak, že nejprve jsme sestavili rozpočet pro jednotlivé pobočky – Prahu
13

 a 

Brno
14

 – a dále jsme sestavili rozpočet pro správu
15

 společnosti (ředitele). Nakonec jsme 

rozpočty jednotlivých entit agregovali do výsledného rozpočtu společnosti. 

                                                 
10

 Konkrétní specifikace nákladových položek viz Příloha_2_Zpráva strana 18 – 19. 
11

 Personální plán je blíže zpracován v Příloha_3_Zpráva strana 8. 
12

 Specifikace položek rozpočtu viz Příloha_2_Zpráva strana 13 – 14. 
13

 Podrobný rozpočet pro pobočku Praha je v Příloha_3_Propočty_Praha (záložka Rozpočet – napravo). 
14

 Podrobný rozpočet pro pobočku Brno je v Příloha_3_Propočty_Brno (záložka Rozpočet – napravo). 
15

 Podrobný rozpočet pro správu je v Příloha_3_Propočty_JPJ (záložka Správa – náklady a výnosy). 
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Celkový rozpočet společnosti JPJ je plánován ve výši přibližně 16,9 mil. Kč a jeho 

strukturu nám ukazují následující tabulka a grafy.  

Pokud bychom posuzovali rozpočtované náklady podle poboček, tak je vidět, že vyšší 

náklady má pražská pobočka o 2 mil. Kč, což je dáno zejména vyššími životními náklady, ať 

už se jedná o osobní náklady nebo náklady na provoz vozidel, ale dále je to také dáno tím, že 

je zde v rámci pražské pobočky zahrnuta správa JPJ. Mezi nejvyšší položky rozpočtu patří 

Celkové osobní náklady, což je logické, protože naše firma se zabývá nabídkou služeb. 

Druhou nejvyšší položkou jsou Náklady na automobily, což souvisí s poměrně velkou 

operabilitou společnosti. 

 

Tabulka 4 – Celkový rozpočet společnosti JPJ 

Následující graf nám popisuje celkové rozpočtované náklady (z předchozí tabulky) za 

pomoci procentuálního poměru. 

 

Graf 5 – Struktura nákladů v procentech 

Nákladové položky Praha Brno Celkem JPJ

Celkové osobní náklady 6 809 740              5 374 900          12 184 640    

Náklady na vybavení HW a SW 261 667                 113 000             374 667          

Náklady na strojní vybavení 177 250                 134 250             311 500          

Náklady na automobily a jejich provoz 1 386 300              987 800             2 374 100      

Náklady na prostory 260 500                 230 650             491 150          

Náklady spojů 39 000                   27 500                66 500            

Náklady na režijní materiál 155 000                 133 000             288 000          

Ostatní náklady 478 000                 203 600             681 600          

Finanční náklady 30 000                   72 500                102 500          

Celkem 9 597 457              7 277 200          16 874 657    

Celkový rozpočet za JPJ
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Další graf nám umožňuje porovnat konkrétně náklady jednotlivých středisek mezi sebou 

a také v rámci poboček. Nejvyšších nákladů dosahuje útvar Technika. Pokud by nebyly 

v Praze vyšší náklady správy díky umístění sídla vedení, byly tyto náklady podobné nákladům 

střediska Projektování. Náklady projektování dosahují poměrně vysokých hodnot zejména 

díky nárokům na kvalitu vybavení. 

 

Graf 6 – Rozpočtované náklady dle středisek 

5.4 Kalkulace 

5.4.1 Návrh kalkulačního vzorce obchodní zakázky 

Pro kalkulaci obchodní zakázky jsou potřeba dva, respektive tři kalkulační vzorce: 

 Prvním kalkulačním vzorcem je interní vzorec pro určení ceny zakázky. 

o Z něho následně vychází samotná nabídková kalkulace, která je součástí 

smlouvy. Tato kalkulace se liší od interní v počtu položek.
16

 

 Druhým kalkulačním vzorcem je vzorec pro výslednou kalkulaci zakázky, ten 

nám umožní porovnání plánu a skutečnosti a vyhodnocení celé zakázky. 

Jednotlivé položky se neliší od interního vzorce pro určení ceny, ale jeho postup 

je odlišný.
17

 

Kalkulační jednice jsou stejné, jako byly uvedeny v kapitole 5.3.1. 

                                                 
16

 Nabídková kalkulace – viz Příloha_2_Zpráva strana 21 až 22. 
17

 Vzorec výsledné kalkulace (skutečné) – viz Příloha_2_Zpráva strana 22. 
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Interní plánová kalkulace 

 

Komentáře k jednotlivým položkám: 

60. Náklady na sestavení projektu a související dokumentace – jsou sestaveny na 

základě HNS a spotřeby času na danou zakázku. 

70. Projekční cestovné – jsou náklady projektanta na dopravu související s danou 

zakázkou. Určují se na základě počtu ujetých kilometrů a sazby za kilometr. 

80. Montážní náklady představují náklady na montáž a realizaci AZS, určeny jsou 

na základě HNS a spotřeby času na danou zakázku. 

90. Montážní cestovné – jsou náklady montérů na dopravu související s danou 

zakázkou. Určují se na základě počtu ujetých kilometrů a sazby za kilometr. 

100. Náklady na projektového manažera představují náklady spojené s vedením 

projektu a dozorem nad jeho průběhem. Tyto náklady určíme pomocí sazby 

HNS a spotřeby času na danou zakázku. 

110. Projektové cestovné – jsou náklady projektového manažera na dopravu 

související s danou zakázkou. Určují se na základě počtu ujetých kilometrů a 

sazby za kilometr. 

120. PÚ – Montážní režie představuje náklady, které není možné přiřadit ni 

k dělníkům, ni ke strojům. PÚ určujeme na základě zbylých nepřímých 

10 + Přímý materiál od hlavního dodavatele

20 + Přímý materiál od ostatních dodavatelů

25 - Sleva za položky 10 a 20

30 + Kooperace

40 + Přímé mzdy

50 + Ostatní přímé náklady

Vlastní náklady pořízení

60 + Projekční náklady

70 + Projekční cestovné

80 + Montážní náklady

85 - Sleva na montáž

90 + Montážní cestovné

100 + Náklady na projektového manažera

110 + Projektové cestovné

120 + PÚ - Montážní režie

Vlastní náklady zakázky

130 + PÚ - Společné správní činnosti

Úplné vlastní náklady zakázky

140 + Obchodní marže

Cena zakázky

150 + DPH 20 %

Cena zakázky s DPH = Tržba∑

∑

Interní kalkulační vzorec obchodní zakázky

∑

∑

∑
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nákladů podělených celkovou kapacitou montáže = HNSProvoz a celkového 

spotřebovaného času. 

130. PÚ – Společné správní činnosti – jedná se o náklady za činnosti související 

s podnikáním, které není možné přiřadit. Výši tohoto PÚ určujeme na základě 

% přirážky podle ∑ Vlastních nákladů zakázky. 

140. Obchodní marže - Máme své zákazníky rádi, přesto jedna z pohnutek proč to 

vše děláme je přiměřený zisk. Obchodní marže je pro malé zakázky 5 %, pro 

střední zakázky 10 %, pro velké zakázky 15 %. 

5.4.2 Praktická interpretace plánové interní kalkulace 

Vzorem nám bude běžná malá zakázka na projekt AZS pro rodinný dům: 

 

Obrázek 6 – Průběh realizace zakázky 

 

Obrázek 7 – Hotová zakázka 1

 

Obrázek 8 – Hotová zakázka 2 

Obrázek 9 – Zmenšenina výkresu AZS
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Jde o projekt 50 km od Prahy, který má odhadované následující charakteristiky: 

 

Tabulka 5 – Charakteristika příkladu kalkulace 

Interní kalkulační vzorec pro zakázku potom vypadá takto: 

 

Tabulka 6 – Příklad kalkulace zakázky 

5.5 Plán výnosů a plán příjmů 

Výnosy středních a velkých zakázek vznikají vždy s posledním dnem realizace zakázky 

(případně prvním dne po realizaci), kdy dochází k jejich fakturaci. Malé zakázky a údržba, 

které vlastně nejsou v plánu konkrétně uvedeny, vznikají na základě plánu počtu zakázek na 

daný měsíc. 

Spotřeba času na projekt 8,5 hodin

Montáž 140 hodin

Projektový manařer 5 hodin

Projektant 1 cesta

Montáž 4 cesty

Projektový manažer 2 cesty

10 + Přímý materiál od hlavního dodavatele 41 000    

20 + Přímý materiál od ostatních dodavatelů 20 000    

25 - Sleva za položky 10 a 20 1 830 -      3 % sleva

30 + Kooperace 25 000    

40 + Přímé mzdy -            

50 + Ostatní přímé náklady 6 000       Laboratorní analýza vody, čerpací zkouška

Vlastní náklady pořízení 90 170    

60 + Projekční náklady 5 312       HNS projektanta 624,90  Kč/hodinu

70 + Projekční cestovné 1 296       Sazba 12,96     Kč/km

80 + Montážní náklady 27 733    HNS týmu 198,09  Kč/hodinu

85 - Sleva na montáž 1 387 -      5 % sleva

90 + Montážní cestovné 3 420       Sazba 8,55       Kč/km

100 + Náklady na projektového manažera 1 985       HNS proj. manažera 397,05  Kč/hodinu

110 + Projektové cestovné 1 236       Sazba 6,18       Kč/km

120 + PÚ - Montážní režie 2 504       HNS montáže 17,89     Kč/hodinu

Vlastní náklady zakázky 132 269  

130 + PÚ - Společné správní činnosti 14 027    Procentuální podíl Vlastních N. zakázky činí

Úplné vlastní náklady zakázky 146 297  0,005

140 + Obchodní marže 21 944    

Cena zakázky 168 241  

150 + DPH 20 % 33 648    

Cena zakázky s DPH = Tržba 201 889  ∑

∑

∑

∑

∑

Interní kalkulační vzorec obchodní zakázky
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U příjmů jsou stanoveny následující podmínky: 

 Velké zakázky 

o V rámci daného plánu je pro ně sestavena cenová kalkulace. 

o Platí se 50 % záloha před začátkem realizace montáže 

o Lhůta splatnosti zbylých 50 % je 60 dní 

 Střední zakázky 

o Pro 75 % středních zakázek je sestavena cenová kalkulace, u zbylých 25 

% se vychází z určité modelové kalkulace. 

o Platí se 25 % záloha před začátkem realizace montáže 

o Lhůta splatnosti zbylých 75 % je 30 dní 

 Malé zakázky 

o Využívá se modelových kalkulací, které jsou rozděleny do tří velikostí. 

o Záloha se neplatí 

o Splatnost je různá zakázka od zakázky 

o Obvykle je zaplaceno 75 % daný měsíc, 25 % následující měsíc 

 Servis 

o Ceny jsou dány fixně. 

o Platí se okamžitě na ruku nebo převodem 

 Projektování 

o Lhůta splatnosti je 30 dní 

Celkový vývoj výnosů společnosti nám ukazuje následující graf. Je na něm vidět, že 

výnosy společnosti jsou tvořeny z většiny ve ¾ roku. Na výnosech se také projevuje 

příhodnost jednotlivých období pro realizaci zakázek – zejména jaro a podzim. Celkové 

výnosy JPJ jsou odhadovány na 38 mil. Kč. 
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Graf 7 – Plán tržeb JPJ 

Největší objem zakázek tvoří malé zakázky a to 50 %, střední a velké zakázky vytvářejí 

každá okolo ¼ tržeb. Samotné projekty a servis tvoří zanedbatelné procento. 

 

Graf 8 – Podíl zakázek na tržbách 

5.6 Plán nákladů a výdajů 

Přímé náklady vznikají v období, do kterého převážně spadají. V oblasti výdajů, 

dochází k platbě přímých nákladů na materiál do 10 dní při čerpání skonta, tzn.: obvykle 

dochází k platbě tentýž měsíc, kdy vznikají náklady. 
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5.7 Plán investic 

Pro toto období přistupujeme k částečné obnově vozového parku v hodnotě asi 1,5 

milionu Kč (Mercedes Sprinter a Volkswagen Transporter) a dále pak k nákupu traktůrku 

v hodnotě 135 tis. Kč pro úklid sněhu v rámci získané zakázky v hlavním městě. Dále je 

připravován nákup plánovacího SW, na který budou dvě zálohy ze tří v půlce – 75 tis. Kč a na 

konci roku 225 tis. Kč. 

5.8 Provázanost se strategickým plánem 

Při sestavování ročního plánu je třeba reflektovat návaznost na strategický plán 

společnosti. Nyní se konkrétně zaměříme na to, jakým způsobem roční plán naplňuje plán 

strategický a v jakých oblastech jsou mezery a proč. 

Soulad se strategickým plánem: 

 Diverzifikace prodejů – zaměřujeme se více na využití zaměstnanců i v zimném 

období a vyhráli jsme tendr na úklid sněhu v jedné pražské městské části. Jedná 

se o takový „první výstřel do tmy“. 

 Komplexní služby – souvisí s předchozí poznámkou – postupně rozšiřujeme 

nabídku a doufáme, že postupně budeme získávat nové zakázky například na 

úklid něhu, … 

 Obnova techniky – dojde k nákupu dvou nových vozidel. 

 Rozvinutí jazykových dovedností – nově jsou začazeny do plánu školení 

jazykové kurzy. 

Co roční plán nereflektuje: 

 Vstup na nové trhy – přípravy na vstup na nové trhy sice již začaly, avšak 

samotná realizace bude zahájena nejdříve příští období, kdy dojde ke splacení 

dlouhodobého úvěru. 

 Samotná diverzifikace je minimální, stejně jako rozšíření nabízených služeb – 

stále dochází k podrobnější analýze trhu. 
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6 Vyhodnocení ročního plánu 
Celý roční plán byl sestaven agregací plánů pražské a plánů brněnské pobočky. U 

pražské pobočky bylo nakonec ještě zpětně odděleno ředitelství podniku do samostatné sekce 

a to i přesto, že rozpočet nebyl původně sestaven samostatně pro ředitele. To nám totiž 

umožní efektivnější porovnání obou poboček. Většina nákladů v oblasti zprávy byla 

rozdělena na polovinu, některé však přešly pouze pod ředitele, jako náklady na veletrhy. 

Diskutabilní pak zůstává dislokace úvěrů – jejich nákladů a splátek a také investic. Situaci 

jsme vyřešili tak, že dlouhodobý úvěr pro vybudování pobočky v Brně byl přidělen brněnské 

pobočce, ale krátkodobé úvěry pro financování provozu společnosti byly alokovány na 

ředitelství, stejně jako investice do plánovacího SW.  

6.1 Rozvaha 

Na rozvaze (Tabulka 7) můžeme vidět, že výše pasiv a aktiv je 20,8 milionu Kč. Při 

pohledu do aktiv vidíme, že společnost má velký DHNFM a to ve výši asi 17,5 milionu Kč, 

tvoří ho hmotný majetek a finanční majetek, připravený pro vybudování nové pobočky. Na 

účtech společnosti a v pokladně je přibližně 1 mil. Kč. Zásoby tvoří drobný majetek s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok. Společnost má dlouhodobou pohledávku ve výši 2 mil. Kč u 

developera, který je v konkurzu. CK kapitál tvoří pouze asi 10 % a je tvořen dvěma 

krátkodobými úvěry, které budou splaceny tento rok a jedním dlouhodobým úvěrem, který 

byl využit na financování brněnské pobočky, ten bude splacen příští rok. VK tvoří 90 % pasiv 

a to zejména díky vysoké položce nerozděleného zisku. 

 

Tabulka 7 – Počáteční rozvaha JPJ 

6.2 Výsledovka 

Při prvním pohledu na graf 8 je vidět, že společnost se v zimních měsících dostává do 

ztráty, zatímco v sezóně je v zisku. HV po sestavení předběžné výsledovky činí asi 4,5 mil. 

A Pohledávky za upsaný ZK -                  D Vlatní kapitál 19 200 000   

B Dlouhodobý majetek 17 550 000   D.I Základní kapitál 200 000        

B.I Dlouhodobý hmotný majetek 13 350 000   D.II Kapitálové fondy 50 000           

B.II Dlouhodobý nehmotný majetek 200 000        D.III Fondy ze zisku 250 000        

B.III Dlouhodobý finanční majetek 4 000 000     D.IV HV z minulých let 18 700 000   

C Oběžný majetek 3 250 000     D.V HV běžného obdobý -                  

C.I Zásoby 250 000        E Cizí kapitál 1 600 000     

C.I.1 Materiál 250 000        E.I Závazky k dodavatelům -                  

C.II Pohledávky 2 000 000     E.II Závazky k zaměstnancům -                  

C.II.1 za poskytnuté zálohy -                 E.III Krátkodobé úvěry 850 000        

C.II.2 za služby 2 000 000    E.IV Dlouhodobé úvěry 750 000        

C.III Krátkodobý finanční majetek 1 000 000     

C.III.1 Peněžní hotovost 500 000        

C.III.2 Běžný účet 500 000        

C.III.3 Krátkodobé cenné papíry -                 

20 800 000 20 800 000

Aktiva k 1.3.2013 Pasiva k 1.3.2013

Aktiva celkem Pasiva celkem
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Kč. Největšího zisku je dosahováno v říjnu, kdy se realizuje poměrně hodně zakázek díky 

dohodám se stavebními firmami a díky tomu, že jsou poměrně dobré klimatické podmínky.
18

 

 

Graf 9 – Výsledovka JPJ 

6.3 CF před úvěrem 

Na plánu příjmů (Graf 9) a výdajů je opět jasně vidět sezónnost našeho podnikání. 

V březnu, kdy se společnost nadechuje a nemá žádné pohledávky z předchozích měsíců, jsou 

výdaje mnohem vyšší než příjmy (materiál, …), avšak situace se postupně zlepšuje. V lednu a 

únoru však opět dochází k propadu, díky vysokým výdajům a de facto nulovým příjmům. 

Listopad a prosinec mají ještě kladné CF, protože zde dobíhávají platby z velkých zakázek. 

 

Graf 10 – Plán CF 

                                                 
18

 Způsoby, jak případně zvýšit HV jsou uvedeny v Příloha_2_Zpráva na straně 28 až 29. 
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Můžeme se dále podívat na detailní stav hotovosti: 

 

Graf 11 – Stav hotovosti 

Zejména v prvních dvou měsících nestačí JPJ finanční prostředky a bude potřeba situaci 

nějakým způsobem řešit. Buď oddálením výdajů, nebo přiblížením příjmů, případně změnou 

systému záloh, … 

V souvislosti CF je potřeba sledovat také vývoj úvěrového zatížení: 

 

Graf 12 – Stav úvěrů 

Můžeme vidět, že dochází k průběžnému splácení a na konci období (ročního plánu) 

zůstává pouze dlouhodobý úvěr ve výši 250 000 Kč. 

6.4 CF po úvěru 

Situaci s nedostatkem hotovosti bylo nutné nějakým způsobem řešit. Bylo rozhodnuto 

jednak o čerpání úvěru ve výši 300 tis. Kč, který bude následně splacen za 6 měsíců a potom 

o odsunutí investice do automobilů o 2 měsíce. Situaci pak shrnují následující grafy: 
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Graf 13 – Stav hotovosti po úvěru 

 

Graf 14 – Stav úvěrů 

6.4.1 Výsledná rozvaha 

Když jsme měli výsledovku a CF, mohli jsme sestavit závěrečnou rozvahu. Obvykle by 

zde byly dvě různé rozvahy, v důsledku přijetí úvěru, avšak protože ten byl splacen ještě 

v daném období, tak nedošlo k žádné změně. 
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Následující obrázek shrnuje změny v rozvaze: 

 

Tabulka 8 – Změny v rozvaze 

Můžeme vidět, že za období ročního plánu došlo k mírnému navýšení DIM, pohledávek 

a zejména hotovosti, která vzrostla přibližně o 1 mil. Kč. Na straně pasiv došlo k nárůstu VK 

díky zisku a ke snížení CK splacením úvěrů. 

1.3.2013 Změna 28.2.2014

A Pohledávky za upsaný ZK 0

B Dlouhodobý majetek 17 550 000 214 583 17 764 583

B.I Dlouhodobý hmotný majetek 13 350 000 234 583 13 584 583

B.II Dlouhodobý nehmotný majetek 200 000 -20 000 180 000

B.III Dlouhodobý finanční majetek 4 000 000 0 4 000 000

C Oběžný majetek 3 250 000 2 931 856 6 181 856

C.I Zásoby 250 000 0 250 000

C.I.1 Materiál 250 000 0 250 000

C.II Pohledávky 2 000 000 417 691 2 417 691

C.II.1 za poskytnuté zálohy 0 300 000 300 000

C.II.2 za služby 2 000 000 117 691 2 117 691

C.III Krátkodobý finanční majetek 1 000 000 2 514 165 3 514 165

C.III.1 Peněžní hotovost 500 000 1 257 082 1 757 082

C.III.2 Běžný účet 500 000 1 257 082 1 757 082

C.III.3 Krátkodobé cenné papíry 0 0 0

20 800 000 3 146 439 23 946 439

1.3.2013 Změna 28.2.2014

D Vlatní kapitál 19 200 000 4 496 439 23 696 439

D.I Základní kapitál 200 000 0 200 000

D.II Kapitálové fondy 50 000 0 50 000

D.III Fondy ze zisku 250 000 0 250 000

D.IV HV z minulých let 18 700 000 0 18 700 000

D.V HV běžného obdobý 0 4 496 439 4 496 439

E Cizí kapitál 1 600 000 -1 350 000 250 000

E.I Závazky k dodavatelům 0 0 0

E.II Závazky k zaměstnancům 0 0 0

E.III Krátkodobé úvěry 850 000 -850 000 0

E.IV Dlouhodobé úvěry 750 000 -500 000 250 000

20 800 000 3 146 439 23 946 439Pasiva celkem

Aktiva

Pasiva

Aktiva celkem
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6.4.2 Nepřímá metoda CF 

Nakonec jsme sestavili CF pomocí nepřímé metody, což je vlastně ověření funkčnosti 

sestaveného modelu: 

 

Tabulka 9 – Nepřímá metoda sestavení CF 

Můžeme vidět, že nám vyšlo stejné číslo, jako v předchozí tabulce v kolonce změna 

hotovosti, ta byla tedy navýšena přibližně o 1 mil. Kč. 

6.5 Porovnání poboček 

Vyhodnocení můžeme provést také na úrovni poboček. Zjistíme například, že brněnská 

pobočka pokulhává za tou pražskou zejména ve využití kapacity. Brněnská pobočka se také 

zaměřuje mnohem více na malé zakázky, na druhou stranu její využití v zimě je oproti té 

pražské nulové. Při porovnání zisku zjistíme, že brněnská pobočka má zisk okolo 3,8 mil. Kč 

naopak pražská okolo 2 mil. Kč. Co se týká stavu hotovosti, tak u pražské pobočky můžeme 

identifikovat poměrně záporný vývoj stavu hotovosti, který je však způsoben zejména 

investicemi do obnovy techniky – pražská pobočky tedy bude vlastně financována z hotovosti 

té brněnské.
19

 

6.6 Scénáře 

Vzhledem k tomu, že JPJ je společnost vytvářející AZS na míru zákazníkům, tak 

bychom našli obrovské množství scénářů, které bychom mohli nadefinovat. Vytvořeny byly 

dva nejpravděpodobnější scénáře
20

: 

 Propad malých zakázek v Brně pro deštivé počasí odradí 50 % zákazníků. 

o S hotovostí nám tato situace slušně zamávala a JPJ bude muset 

rozhodnou o zrušení investic, případně čerpání úvěrů do 2 mil. Kč. 

 V Praze se jeden z developerů, se kterým úzce spolupracujeme, dostává do 

problémů a doplatky za velké zakázky v srpnu a září již nezaplatí. 

o Projeví se to propadem hotovosti asi o 1 mil. Kč. Takže z krátkodobého 

hlediska to společnosti neuškodí. 

                                                 
19

 Pro závěrečnou zprávu je důležité vyhodnocení podniku jako celku, proto je zde o porovnání poboček 

pouze zmínka, blíže viz Příloha_3_Zpráva strana 17 až 25. 
20

 Bližší popis scénářů je v Příloha_3_Zpráva strana 16 až 29. 

Položka tis. Kč

Zisk běžného období 4 496 439  

Odpisy 214 583 -     

Zisk + nepeněžní transakce 4 281 856  

Změna stavu zásob + hotových výrobků -               

Změna stavu pohledávek 417 691 -     

Změna stavu závazků 1 350 000 - 

Změna čistého pracovního kapitálu 1 767 691 - 

Přírůstek peněžních prostředků 2 514 165  
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7 Rozvojové strategie společnosti 
Na základě sestaveného ročního plánu jsme provedli aktualizaci SWOT analýzy a s tím 

související aktualizaci konkurenční výhody. Na základě těchto zjištění (aktualizací) jsme 

navrhli možné rozvojové strategie společnosti a zvolili tu nejvhodnější pro růst hodnoty naší 

společnosti.
21

 

7.1 Aktualizace SWOT matice 

Na základě zpracování předchozích úloh, byly zjištěny nové slabé stránky podniku. 

Především se jedná o nízký počet nasmlouvaných zakázek a malé využití kapacity především 

v Brněnské pobočce. Dále jako novou hrozbu vidíme nestálost daňového systému v České 

republice – jedná se zejména o proklamované, avšak ještě neschválené změny DPH a dále 

také diskutovanou případnou změnu daně z příjmu. V neposlední řadě je problémem ještě 

neschválený rozpočet, který brzdí velké projekty veřejného zájmu měst a obcí. 

Aktualizovaná matice SWOT potom vypadá následovně: 

 

Obrázek 10 – Aktualizovaná matice SWOT 

7.2 Aktualizace konkurenční výhody 

Konkurenční výhody odlišuje podnik od konkurence tak aby pro zákazníka byla 

společnost zajímavější. Na základě SWOT analýzy nevznikla žádná nová konkurenční 

výhoda, došlo pouze k drobnému posunu stávajících konkurenčních výhod. 

a) Zaměření v den objednávky 

Na základě použití dostupných map a zkušeností jsem schopný nabídnout zákazníkovy 

přesnější propočet i k většímu zavlažovacímu systému v den poptávky.  

                                                 
21

 Celá tato kapitola je podrobně zpracována v Příloha_4_Zprava na stranách 5 až 9. 
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b) Webové stránky 

Zdokonalili jsme webové stránky především webovou aplikací, kde si zákazní může 

udělat sám předběžný návrh svého zavlažovacího systému. Dále na základě nových trendu 

upravujeme stránky, tak aby pořád byly nejlepší v našem segmentu.    

c) Kvalitní dodavatel 

d) Komplexní nabízené služby 

Díky našim subdodavatelům jsme schopným dodat zákazníkům zavlažovací systém 

včetně zdroje vody.  

e) Kontakty a spolupráce nejen s developery 

Díky dobré práci marketingu se nám podařilo získat nové kontakty na developery. 

Získaly jsme také další kontakty na zástupce měst a obcí, kde se můžou využít různé dotační 

programy. 

7.2.1 Ekonomický efekt 

Změna konkurenční výhod nám umožní další diverzifikaci vůči konkurenci. Proto 

očekáváme, že dojde zvětšení počtu objednávek, někde o kolo 5-10%. Následně také 

k navýšení zisků, a to díky lepšímu využití kapacit. 

7.3 Volba strategie 

Na základě SWOT analýzy byla sestavena matice strategií, která určuje možné 

směřování podniku. 

 

Obrázek 11 – Možné strategie JPJ 

Ze čtyř strategií, které přicházejí v úvahu, jsme zvolili strategii „Vstupu na zahraniční 

trhy“. Tato strategie byla zvolena na základě výsledku metody párového porovnání mezi 

všemi třemi členy řešitelského týmu a diskuze, která s volbou strategie souvisela. 
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7.3.1 Strategie vstupu na zahraniční trhy 

Nyní si popíšeme blíže důvody volby dané strategie vzhledem k cílům JPJ a dále také 

přiblížíme přímo samotnou strategii.
22

 

Strategie „Vstupu na zahraniční trhy“ byla zvolena zejména proto, že umožňuje růst 

hodnoty společnosti a snížení rizika poklesu poptávky v ČR skrze diverzifikaci příjmů na 

základě geografického rozdělení. Výpadek příjmů v ČR je potom kompenzován příjmy ze 

zahraniční pobočky, která bude obsluhovat slovenský a rakouský trh. Slovensku je poměrně 

málo saturováno obdobnými společnostmi jako je JPJ a Rakousko zase vykazuje dlouhodobou 

poptávku v důsledku klimatických změn a naše společnost bude mít šanci upět také díky 

menším nákladům. 

V této strategii bychom se zaměřily na vstup na Slovenský a Rakouský trh, jak již bylo 

zmíněno výše. Vzhledem k vzdálenosti od Brna, bude potřeba třídit třetí pobočku. Jako 

nejvhodnější pozice se jeví okolí Bratislavy. Díky této pozici budeme moci získávat zakázky 

v Bratislavě a Vídni dále pak v okolních velkých městech jako je Nitra a Trnava nebo 

Maďarském Rábu. V Bratislavě se předpokládá pronájem budovy a veškerého vybavení, 

včetně automobilů a potřebných strojů. 

                                                 
22

 Ostatní strategie připadající v úvahu jsou blíže rozepsány v Příloha_4_Zprava na stranách 8 až 9. 
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8 Investiční rozvojový projekt 
Úkolem investičního rozvojového projektu je podpořit dosažení podnikových cílů. 

Můžeme říci, že naším rozvojovým projektem je vlastně samotná zvolená strategie. 

V následující části tedy budeme hodnotit investiční projekt vybudování pobočky Bratislava 

s různými variantami financování.
23

 

8.1 Varianty investičního projektu 

Náš zvolený investiční projekt má dvě varianty a to „Financování pouze vlastním 

kapitálem“ nebo „Financování zejména cizím kapitálem a v malé míře kapitálem vlastním“. 

8.1.1 Financování vlastním kapitálem 

Naše společnost JPJ Garden, jak je vidno z rozvahy má k dispozici volné prostředky ve 

výši 4 mil. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny po 2 milionech – polovina je investována na 

kapitálových trzích a druhá půlka je vložena na termínovaný vklad. Tyto prostředky nám 

mohou být nyní k dispozici a my je můžeme využít k financování naší nové pobočky 

v Bratislavě. Tato investice by měla být realizována ve 3 fázích a to vždy na začátku 

zúčtovacího období: 

1) investování v prvním roce 

- investice do vozového parku (osobní automobily, dodávka a vlek) 

- investice do strojního a osobního vybavení 

- pronájem prostor 

2) investování v druhém roce 

- investice do vozového parku (dodávky a vleku) 

3) investování ve čtvrtém roce 

- investice do vozového parku (dodávky a vleku) 

- investice do strojního vybavení 

8.1.2 Financování cizím kapitálem 

Druhá možnost je využití financování v kombinaci s úvěrem a leasingem. Na úvěr 

bychom vzali osobní automobily, strojní a ostatní vybavení, dále z něj je také financovali 

pronájem. Dodávky budou financovány finančním leasingem. V této části se budeme věnovat 

propočtům obou variant, abychom mohli vyhodnotit, která pro nás bude příhodnější. Investice 

by měla probíhat následujícím způsobem také ve 3 fázích, ale z těchto zdrojů: 

1) Investice v prvním roce 

- nákup osobních vozů na úvěr 

- financování dodávky a vleku finančním leasingem 

- nákup strojního a osobního vybavení na úvěr 

- pronájem prostor 

2) Investice v druhém roce 

- investice do vozového parku (dodávka a vlek) formou finančního leasingu 

                                                 
23

 Celá tato kapitola je podrobně zpracována v Příloha_4_Zprava na stranách 10 až 22 a 25. Propočty 

obou investičních variant jsou v Příloha_4_Propočty. 
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3) Investice ve třetím roce 

- investice do vozového parku (dodávka a vlek) formou finančního leasingu 

nákup strojního vybavení na úvěr 

8.2 Postup realizace celého investičního projektu 

Celou realizaci projektu nám ukazuje síťový graf: 

 

Schéma 3 – Síťový graf pro realizaci investičního projektu 

Ze síťového grafu je patrné, že kritická cesta realizace celého projektu má trvat 246 dní. 

Takováto doba s sebou může přinést značné změny a je potřeba se na takový projekt dobře 

připravit. 

8.3 Propočty investičních variant 

Obě uvažované investiční varianty jsme posoudili nejprve podle statických metod 

hodnocení investic a potom zejména pomocí dynamických metod hodnocení investic. 

8.3.1 Hlavní veličiny projektu 

Pro dostatečnou představu o projektu je potřeba dát k dispozici také stěžejní výpočtové 

hodnoty jako jsou náklady a tržby nebo zisk, CF, … 
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U obou variant uvažovali stejné tržby na základě nějakých odhadovaných cen 

(respektive HNS, které umožňují odvodit ceny), pomocí kterých bychom mohli na trzích 

uspět. Náklady jsou rozdílné v důsledku různého způsobu financování. 

 

Tabulka 10 – Porovnání nákladů a výnosů 

Druhý graf nám ukazuje porovnání významných veličin pro obě uvažované varianty. 

Můžeme vidět, že oba druhy zisku vychází pro VK o 1 mil. Kč lepší než pro CK, což je dáno 

vyššími náklady u CK. Čistý zisk z projektu pro VK je kolem 5 mil. Kč. Celková výše 

investice je pro CK 3,5 mil Kč pro VK 3 mil. Kč, rozdíl je dán zejména využitím leasingu u 

CK, který je jednou z nejdražších forem financování. Celkové CF je u obou variant 5 mil. Kč, 

což je dáno zejména rozdílnými vlastnickými právy. 

 

Graf 15 – Porovnání hlavních investičních veličin 

8.3.2 Statické metody hodnocení investic 

Statické metody jsou vhodné pouze pro krátké životnosti projektů a malé diskontní 

sazby, z toho důvodu nám posloužily zejména k prvním informacím o investicích. Tyto 

metody tedy nebyly stěžejní pro vyhodnocení. 

Rentabilita varianty s cizím kapitálem je okolo 11,5 %, projevují se zde zejména vyšší 

náklady na financování. Varianta s VK má rentabilitu 16,5 %. 

 

Tabulka 11 – Porovnání ROI 

Položka/Varianta VK VK + CK

Tržby 128 694      128 694      

Náklady 121 955      123 069      
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Doba návratnosti se u obou investic pohybuje okolo 6,5 roku a bude se lišit pouze 

v měsících. K vyhodnocení bylo použito kumulovaného CF – situaci ukazuje další graf. 

 

Graf 16 – Doba návratnosti investice 

8.3.3 Dynamické metody hodnocení investic 

K hodnocení investičních variant jsme použili metodu ČSH, VVP a EVA a tyto metody 

hrály hlavní roly při rozhodování o doporučení investice. 

Při použití metody ČSH se dá říci, že pro obě hodnoty diskontní sazby – 12 % i 15 % - 

vychází ČSH kladná, což je pozitivní. U VK je to pro 12 % 0 a pro 15 % asi 568 tis. Kč, u CK 

je to pro 12 % asi 250 tis. Kč a pro 15 % 80 tis. Kč. Při porovnávání obou variant financování 

– pomocí VK a VK + CK – je potřeba dodat, že tvoří krajní varianty situace, která může 

nastat. Ve skutečnosti by pravděpodobně nastala situace, kterou bychom zařadili mezi tyto 

dvě varianty, tzn. více VK a méně CK. Čistě teoreticky by se dala najít (za pomoci nějakého 

počítačového programu) ještě lepší situace, protože VK je pro nás levnější než CK o 2 %. 

Situaci posouzení pomocí ČSH nám ukazuje následující graf: 

 

Graf 17 – Porovnání investičních variant pomocí ČSH 
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Při porovnání VVP jsou si obě varianty skoro rovnocenné, rozdíl je okolo 1,8 %, pro 

VK je VVP 15 % pro CK je VVP 16,8 %. Situace je na dalším grafu: 

 

Graf 18 – VVP a diskontní sazba 

U propočtu pomocí metody EVA je na tom také lépe VK + CK o 420 tis. Kč a to 

zejména proto, ze CK máme sice dražší, ale máme ho méně, než VK. 

 

Graf 19 – Porovnání investic pomocí metody EVA 
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9 Závěr 
Naše společnost JPJ se zabývá projektováním, montáží a servisem automatických 

závlahových systémů. JPJ má skoro 20letou historii a dlouhodobě staví své podnikání na 

kvalitě, rychlosti a vstřícnosti. Mezi zákazníky naší společnosti patří jak fyzické osoby, tak 

například sportovní kluby nebo právnické osoby (parky, firemní areály, veřejná prostranství 

obcí). V Praze je naším největším konkurentem společnost RainBird naopak v Brně máme 

více středních konkurentů. 

Celé podnikání je postaveno na konkurenčních výhodách, kterými jsou komplexnost 

nabízených služeb, kontakty a spolupráce nejenom s developery a také spolupráce se 

špičkovým dodavatelem. Mezi hlavní slabé stránky patří regionální zaměřenost podniku na 

ČR, jazykové znalosti a malé využití pracovníků v zimě. Největší příležitostí společnosti je 

aktuálně možnost vstupu na zahraniční trhy a růst průměrných ročních teplot. Za hrozby 

považuje aktuálně podnik pokles poptávky velkých zákazníků a tlak malých zákazníků na 

ceny. 

Strategické cíle společnosti jsou jednak růst tržního podílu o 15 % za 3 roky, dále pak 

diverzifikace příjmů (v produktech – nárůst příjmů z oblasti Servisu o 10 % za 3 roky, 

v segmentech – zvýšit objem tržeb od velkých zákazníků o 5 % každý rok) a nakonec je to 

upevňování dlouhodobých vztahů (nárůst dlouhodobých zákazníků o 5 % za 3 roky). Strategie 

sestavená pro dosažení těchto cílů se zakládá na zvyšování podnikové výkonnosti, vstupu na 

nové trhy, nabízení komplexních služeb, obnově techniky a zlepšování jazykových 

schopností. 

Na základě ročního plánu můžeme říci, že plánované výnosy dosahují 38 mil. Kč, 

náklady jsou plánované ve výši okolo 33,5 mil. Kč. Z těchto informací můžeme vyvodit, že 

zisk se bude pohybovat okolo 4,5 mil. Kč. Při pohledu do bilance CF, je třeba říci, že 

předpokládaný stav hotovosti se v prvních měsících vyvíjí negativně a tuto situaci bylo 

potřeba řešit za pomoci čerpání krátkodobého úvěru (bude v plánu splacen) a odsunutím 

investic. V souvislosti s ročním plánem dodejme, že situace v našem oboru může být poměrně 

nevyzpytatelná, protože na ni působí mnoho různých vlivů, které nemůžeme ovlivnit, jako 

jsou úpadky developerů nebo nepřízeň počasí – na základě modelování těchto situací jsme 

však zjistili, že by podnik neměli nijak výrazně ohrozit. Důležité je plán aktualizovat 

dostatečně často, nejlépe každý měsíc a počítat HNS pro co nejkratší období. Je ale potřeba si 

uvědomit, že hodnota HNS s klesajícím využitím kapacity nemůže růst do nekonečna, protože 

pak by naše nabídky nebyly konkurenceschopné. Při různých hodnotách HNS pro různá 

období pak ovšem mohou vznikat různé cenové kalkulace a v případě, že se jedná o jednoho a 

tatáž zákazníka, může nastat problém. Při porovnání poboček jsme zjistili, že brněnská 

pobočka je přece jen mnohem méně využita, než je její kapacita a je otázkou, zda místo 

budování čistě nové pobočky spíše nepřesunout tuto pobočku. 

Jako rozvojovou strategii společnost zvolila vstup na zahraniční trhy. Tato strategie 

umožňuje růst hodnoty společnosti a snížení rizika poklesu poptávky v ČR skrze diverzifikaci 

příjmů na základě geografického rozdělení. Výpadek příjmů v ČR je potom kompenzován 
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příjmy ze zahraniční pobočky, která bude obsluhovat slovenský a rakouský trh. V souvislosti 

s touto strategií jsme zvolili jako rozvojovou investici vybudování bratislavské pobočky. 

Pokud bychom měli zhodnotit tuto investici pak je potřeba říci, že dnešní svět je díky 

globalizaci mnohem zranitelnější, než býval dříve. Pokud by se krize dotkla i našich cílových 

zákazníků, mohl by celý projekt zkrachovat na nedostatečné poptávce. V našem případě 

počítáme s určitými průměrnými odhady na jednotlivé zakázky, které se do budoucna nemusí 

realizovat. Toto považujeme za největší riziko, a pokud by nastalo, je třeba si této skutečnosti 

zavčasu uvědomit. Roční výkyv poptávky by se dal určitým zafinancováním bratislavské 

pobočky vykrýt. Pokud by měla mít poptávka na slovenském a rakouském trhu klesající 

tendenci, bylo by potřeba tuto pobočku zavřít. Tato možnost je částečně zahrnuta i 

v pronájmu bratislavské pobočky. Rizikovost celého projektu nám nedává dostatečnou jistotu, 

abychom ji mohli koupit, stejně jako vlastníme obě české pobočky. Jedním z existujících 

problémů je také to, že na pravém břehu (po proudu) řeky Moravy (následně Dunaje) je 

mnohem větší objem srážek než na levém. 

Ještě dodejme, že toto vyhodnocení investice je stále ještě předběžné, marže u všech 

druhů zakázek byly pro prvních 5 let podhodnoceny a až od 6. roku nabíhají v běžné výši jako 

v ČR. Podobná situace je u všech HNS, kdy jsme zejména v prvních letech počítali spíše 

s nižší sazbou. Můžeme tedy říci, že naše vyhodnocení investice bylo předběžné a na základě 

něho jsme zjistili, že varianta s VK + CK je teoreticky života schopná. Nyní tedy může dojít 

buď k mnohem podrobnějšímu průzkumu trhu, nebo je řešením například provézt průzkum 

trhu pomocí realizace některých zakázek z brněnské pobočky. 

Nyní už je pouze na vedení společnosti, zda i přes toto hlavní riziko bude chtít do této 

investice vstoupit a realizovat svou dlouhodobou strategii v rámci rozšíření společnosti do 

zahraničí. Celý projekt realizace zřízení nové pobočky by měl podle síťového grafu (kritická 

cesta) trvat 246 dní. 
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