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Stručné vyhodnocení projektu

Projekt „Farma“ byl navržen podle přání, požadavků a omezení žadatele. Dodání a 

výstavbu skleníku si žadatel zajistí vlastními silami. Technologie byla navržena tak, aby 

pasovala do skleníku s ohledem na ekonomický dopad na projekt. 

Farma bude celoročně produkovat Tilápii Nilskou, která se bude chovat v recirkulačním 

chovu ryb a pěstovat saláty Lollo Rosso a Lollo Biondo, které budou pěstovány 

v hydroponickém vertikálním systému. Žadatel bude ryby zpracovávat na filet, aby 

maximalizoval přidanou hodnotu. Produkty si vzhledem ke svým zkušenostem v oboru 

bude produkty obchodovat sám. Žadatel má předjednané dlouhodobější kontrakty a 

bude dodávat produkty do restaurací a hotelů v Praze. 

Analýza trhu zjistila, že do České republiky je dovážené velké množství salátů a velké 

množství rybích produktů. Produkce potravin blízko spotřebiteli, zjednodušuje logistiku 

a tím i náklady. Tento dopad má také pozitivní efekt na životní prostředí.

Celkové finanční vyhodnocení projektu dopadlo pozitivně. Veškeré finanční ukazatele, 

které byly počítány ukázaly, že je možné projekt realizovat. 

.

Stručný popis projektu

Projekt farma je investiční projekt, který využívá moderní technologie produkce 

potravin. Hlavní cílem projektu je produkce lokálních, čerstvých a zdravých potravin. 

Žadatel chce tímto projektem rozšířit a diversifikovat produkční metody a stávající 

portfolio produktů. Farma využívá recirkulačního systému pro produkci Tilápie Nilské a 

hydroponický systém pro pěstování rostlin pro produkci listového salátu.

Žadatel má zájem o produkci listové zeleniny, hlavně kadeřavého listového salátu typu 

Lollo Rosso a Lollo Biondo. Tento typ salátu je v současné době žádanějším typem 

salátu, především kvůli jeho dobré chuti a extravagantnímu vzhledu. 

Žadatel v oblasti ryb, dal na doporučení zpracovatele studie proveditelnosti a rozhodl 

se, že bude v recirkulačním systému chovat Tilápii Nilskou, která je pro tuto technologii 

nejrozšířenějším druhem chované ryby. Není náročná na kvalitu vody a má velké 

přírůstky. 

Abstrakt

Cílem práce bylo vytvoření studie proveditelnosti na základě, které se objednatel 

může rozhodnout o realizaci projektu.

V teoretické části byl poskytnut nezbytný teoretický základ potřebný ke zpracování 

studie proveditelnosti od definování cíle, plánu, přes definování a klasifikaci rizika, 

pojednání studii proveditelnosti a rozdílu mezi studií a podnikatelským plánem až 

po vyhodnocení projektu. 

V praktické části následně byl převeden teoretický základ do praxe a byla 

zpracována studie proveditelnosti, za využití analýzy trhu, analýzy dopadu projektu 

na životní prostředí, SWOT analýzu, finanční hodnocení projektu včetně zpracování 

citlivostní analýzy a s využitím scénářů. 

Výsledky finančních ukazatelů zpracované ve studii proveditelnosti vyšly příznivě a 

závěr je takový, že je možné projekt realizovat. 

Abstract

The goal of thesis was to create a feasibility study that will provide enough 

information about the project to the client to be able to make the decision about 

the realization of the project. 

The thesis provides the basis necessary to make feasibility study in the theoretical 

part. The theoretical part contains definitions of the goal, plan, classification of the 

risk and theoretical basis about the feasibility study and comparison with the 

business plan.

The practical part of the thesis uses the theoretical basis to create feasibility study, 

using the analysis of the market, analysis of the environmental impact, SWOT 

analysis, financial evaluation of the project and the sensitivity analysis using the 

scenarios. 

The financial results calculated in the feasibility study came out positively and the 

final conclusion is that the project can be realize.

Technologie ceny

Recirkulační systém - technologie 18 050 000 Kč 

Pěstování rostlin - technologie 17 328 000 Kč 

Kompletace systému - práce 7 220 000 Kč 

Technologie celkem 42 598 000 Kč 

Skleník ceny

Cena skleníku 6 731 928 Kč 

Cena technologií skleník 9 446 648 Kč 

Úprava pozemku 1 155 200 Kč 

Výstavba skleníku 4 929 816 Kč 

Skleník celkem 22 263 592 Kč 

Celková výše investice 64 861 592 Kč

NPV podle WACC 26 106 771 Kč 

Doba návratnosti 4,27

IRR - Míra výnosnosti 24%

Profitability index podle WACC 1,40

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
Z

K

Počet let

Analýza výnosů a nákladů projektu

Průměrné výnosy Průměrné náklady


