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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDÍÍ

CÍL PRÁCE: Vytvoření studie proveditelnosti podnikatelského záměru.

PŘÍNOS: Přínosem práce je zjištění, zda má projekt smysl zrealizovat. Možnost aplikace využitých metod i na jiné
podnikatelského nápady.

ÚVOD: Kvalita zeleniny, zejména v zimních měsících, je velmi nízká. Ve 21. století, kdy inovace mění svět, je třeba se dívat i na
problém kvality potravin spotřebovávaných naší společností. Druhým souvisejícím problémem je omezení orné půdy. Lidská
populace roste, orné půdy je však stále stejně. Jednou z těchto inovací na vyřešení výše uvedených problémů může být
vertikální hydroponie, která se modifikuje pro použití v běžných domácnostech. Hlavním produktem těchto farem je nový
fenomén mikro bylinek – malých výživných výhonků, které dokáží dorůstat v rekordně krátkém čase a mají mnohem více živin
než jejich původní větší varianty.

ABSTRAKT
Práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru a jeho
proveditelnosti. Předmětem podnikatelského záměru jsou vertikální
hydroponické farmy určené pro trh spotřebitelů a malých firem. Cílem práce
je ověřit, zda má smysl projekt zrealizovat. Druhým cílem je využití použitých
metod jako podkladu, podle kterého bude možné analyzovat další
podnikatelské záměry. V práci byly použity metody zlatého kruhu, vnitřní a vnější
analýzy, strategie podniku a lidských zdrojů, marketingová strategie, metoda
empatických map, procesní řízení, finanční kalkulace včetně finančních výkazů
a metody čisté současné hodnoty, analýza bodu zvratu, metoda scénářů
a simulace Monte Carlo. Výsledkem je ohodnocení podnikatelského záměru jako
vysoce rizikového. Důvodem je vysoká citlivost poptávky, která silně ovlivňuje
celkovou čistou současnou hodnotu projektu. Poptávka je navíc díky inovačnímu
charakteru produktu těžko předvídatelná. Závěrem je doporučeno projekt
v současné době nerealizovat a dočasně odložit. V případě zájmu o pokračování
v projektu je doporučeno vyhledat rizikového investora na financování projektu,
striktně v rámci metody „design thinking“.

ABSTRACT
The thesis focuses on the processing of the business plan and its feasibility.
The subject of the business plan are vertical hydroponic farms designed
for he consumer market and small businesses. The aim of the thesis is to verify
whether it makes sense to realize the project. The second objective is to use
the methods as the basis for analysing other business intentions. The methods
of the golden circle, internal and external analysis, business and human
resources strategies, marketing strategy, empathy maps, process management,
financial calculations including financial statements and net present value
methods, break even analysis, scenario methods and simulation Monte Carlo
were used. The result of the thesis is evaluation of the business plan as a high
risk one. The reason is the high sensitivity of demand, which significantly affects
the overall net present value of the project. Moreover, demand is hard to predict
because of the innovative nature of the product. In conclusion,
it is recommended to not currently realize the project or temporarily postpone
it. If there will be an interest in continuing the project, it is recommended to look
for a venture investor to fund the project, strictly within the "design thinking"
method.

Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého, jižního ovoce a zeleniny 
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„Celková spotřeba čerstvé zeleniny
v České republice je 848 mil. tun za rok.
Se soběstačností 31,2 % je nutno dovést
přibližně 583 mil. tun čerstvé zeleniny
každý rok.“
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Cíl práce byl splněn. Podnikatelský záměr byl ohodnocen. Metody použité v práci lze použít i na jiné potenciální projekty. Na závěr je díky vysoké rizikovosti doporučeno v současné době
projekt nerealizovat a dočasně odložit. V případě zájmu o pokračování v projektu je doporučeno vyhledat rizikového investora na financování projektu striktně v rámci metody „design
thinking“. Tedy zbudování prototypu a získání zpětné vazby od potenciálních zákazníků s malou potenciální ztrátou.

Problém
Lidská populace neustále roste, obdělávaná půda však nikoli. Velké množství potravin
je dováženo a upravováno pomocí pesticidů a dalších škodlivých látek. Lokální
obyvatelé ztrácejí přehled a kontinuitu, jak se jejich potravina dostala na jídelní stůl.

Zákaznické segmenty
Primárně střední a vyšší třída ve společnosti. Lidé, co již mají zajištěné bydlení v bytě
nebo v domě. Byt s větší kuchyní. Lidé, kteří nemají dostatek prostoru a možnosti
pěstovat potraviny klasickým hospodařením. Domácnosti s dobrým finančním
zabezpečením a menší firmy s volným kapitálem na investice. Zákazníkem jsou lidé,
kterým záleží na kvalitě potravin a dokážou malou část svého času věnovat právě
pěstování. Ženy/muži na mateřské, rodiny s dětmi, domácnosti bez dětí. Dále jsou jako
koneční spotřebitelé do segmentů zahrnuty malé firmy – školky a základní školy,
restaurace a bistra. Speciálním segmentem jsou výrobci kuchyní na míru, kterým bude
produkt nabídnut do portfolia. Geografické zacílení je Česká republika, v dalším
budoucím rozvoji státy Evropské unie.

Poskytovaná hodnota
Možnost vypěstovat si vlastní výživné mikro bylinky, a sledovat, jak rostou („Ikea efekt“).
Částečné pokrytí spotřeby zeleniny v domácnosti. Zlepšení chuti domácích jídel.
Designový doplněk kuchyně.

Řešení
Vertikální hydroponická farma ve formě designového boxu. Jednoduché na údržbu.
Pouze doplnění vody, živin a granulátu. Designový produkt, který zapadne
do moderního bytu či domu.

Konkurenční výhoda
První designový model domácí vertikální hydroponické farmy pro B2C trh v České
republice.

Výnosový model
Zákazník zaplatí za vybraný produkt a jeho spotřební doplňky (semena, substráty,
hnojiva, ošetření a měření PH, čištění systému). Možnost přikoupit asistenci při instalaci
(výjezd servisního technika). V případě nesnází je možnost využít bezplatnou
poradenskou linku, či online návody. Při neschopnosti problém vyřešit, je zde možný
placený servisní výjezd technika.

Nákladová struktura
Náklady jsou rozděleny na režijní a ostatní přímé. V režijních jsou náklady na správní,
odbytové a výrobní činnosti podniku. V rámci správní je zde vedení podniku, analýza
trhu, vyhodnocení prodeje a úklid. Do odbytové režie jsou zařazeny marketingové
náklady, náklady kamenné prodejny a internetového obchodu, technický servis
a uskladnění. Do výrobní patří zejména designové činnosti a kontakt s dodavateli.
Do ostatních přímých patří náklady na výrobu produktu a nákup spotřebních produktů
od dodavatelů. Mezi ostatní správní procesy zastřešené subdodavatelsky jsou
zařazeny právní služby, účetnictví a IT služby.

Distribuční kanály
Prodej je uskutečňován pomocí kamenného a online obchodu. Jedná se tedy o přímý
prodej bez prostředníka.

Diskont       

10,00 %       

Položka/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

FCF z výkazu -1 632 -6 619 -3 102 2 898 6 488 10 441 

Kum. FCF -1 632 - 8 250 -11 353 - 8 454 - 1 966 8 474 

DCF -1 632 -6 017 -2 564 2 177 4 431 6 483 

NPV 2 879 Návrat. 5,19 IRR 18,79 % 

 Zdroj: Vlastní tvorba

VÝPOČET ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY Z POHLEDU 
INVESTORA (tis. Kč)

Diskont      

10,00 % 2020 2021 2022 2023 2024 

CF z pohledu investora - 10 000 - 2 211 4 768 7 738 

Kum. FCF - 10 000 - 10 000 - 7 789 - 3 021 4 716 

DCF - 10 000 - 1 827 3 582 5 285 

NPV 694 Návrat. 4,39 IRR 12,25 % 

 Zdroj: Vlastní tvorba
Zdroj: Vlastní tvorba

Zdroj: Vlastní tvorba

Řízení rizikovosti projektu Hodnota Stat. chyba 

 Nejhorší NPV (95 % jistota)  - 118 872   3 195  

 Nejlepší NPV (95 % jistota)   141 203   2 825  

 NPV <0  48,15 % 1,14 % 

 Průměrná NPV   7 107   1 147  

 


