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Abstrakt 

Cílem práce je zhodnocení moţností financování konkrétního projektu z fondů EU. 

Dále provedení komparace s ostatními způsoby financování. Závěrem je posouzení, zda 

dojde k financování daného projektu formou dotace z fondů EU. 

V teoretické části je charakterizována strukturální a regionální politika s moţnostmi 

financování z fondů EU. Zaměření především na Operační program Podnikání a 

inovace, program podpory Rozvoj. 

V praktické části následuje představení společnosti a investičního záměru. Dále jsou 

identifikovány moţnosti financování projektu s volbou nejvýhodnější varianty. 

V závěru je zpracováno splnění podmínek přijatelnosti a bodové ohodnocení projektu. 

Klíčová slova: 

Dotace, fondy, investice, operační programy, politika, riziko 

 

Abstract 

The diploma thesis is evaluating financing of certain project from EU funds and further 

comparison with other financing methods. At the end there is final evaluation if 

financing of this project can be sourced from EU funds.  

In theoretical part of work there are characteristics of structural and regional policies 

with financing from EU funds. Focus is for Operational Program Enterprise and 

Innovations, Program of support development. 

In practical part there is continuation of company introduction and investment project. 

There is identification of project financing with option to choose the most preferable 

variant. 

In the conclusion there is discussion about acceptability of conditions and point 

evaluation of project.  

Keywords: 

Grants, funds, investment, operational programs, politics, risk 
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Úvod 

Česká republika vstoupila do Evropské unie dne 1. května 2004 a tím se jí otevřely 

dveře k novým moţnostem a způsobům financování projektů z evropských 

strukturálních fondů. Do těchto fondů odvádějí finanční prostředky všechny členské 

země. Tyto prostředky jsou následně přidělovány zpět těm subjektům, které předloţí 

ţádost a zároveň splní všechny poţadované podmínky. Finanční prostředky jsou 

přerozdělovány pomocí 26 operačních programů a jsou určené na financování politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. 

 Projekty mohou být předkládány například ministerstvy, kraji, obcemi, neziskovými 

organizacemi, školami či podnikateli, kteří s jejich pomocí snáze dosahují svých 

stanovených cílů. 

V současné době probíhá programové období 2007 – 2013, na které je České republice 

v rozpočtovém rámci ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněno okolo 

26,7 mld. EUR. 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení moţností financování konkrétního 

projektu z fondů EU. Dále provedení komparace s ostatními způsoby financování. A v 

závěru posouzení, zda dojde k financování daného projektu formou dotace z fondů EU. 

Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první části nazvané Teoretická 

východiska práce se budu věnovat stručnému seznámení s Evropskou unií a její 

strukturální a regionální politice. Rovněţ uvedu stručný teoretický popis rizik 

investičních projektů a hodnocení ekonomické efektivnosti investic spolu s dalšími 

moţnostmi financování projektu.  

Druhá část nazvaná Analýza problému a současné situace zahrnuje představení a 

analýzu jiţ konkrétní společnosti. Dále provedení SLEPT analýzy, Porterova modelu 5 

sil, analýzy ,,7 S faktorů― a SWOT analýzy.  

Ve třetí části diplomové práce nazvané Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení bude 

popsán samotný investiční projekt. Předvedu zde moţnosti jeho financování spolu 

s plánem nákladů, trţeb, hospodářského výsledku a cash flow. Poté následuje hodnocení 

ekonomické efektivnosti daného investičního projektu, časový harmonogram a analýzou 
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rizik. Závěrem diplomové práce je přínos návrhu řešení a zhodnocení splnění podmínek 

přijatelnosti a bodové hodnocení projektu. 

Diplomová práce je aplikovaná na společnost Studio ABC, s.r.o., jejíţ podnikatelskou 

činností je reklamní výroba a velkoobchod s plastovými deskami. Jiţ od počátku své 

existence klade společnost důraz na kvalitu, rychlost a nápaditost, a proto je součástí 

plánovaného rozvoje investice do nové technologie reklamní výroby v podobě CNC 

frézy VHF. Financování projektu chce vedení společnosti zajistit prostřednictvím 

dotace z programu podpory Rozvoj. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce jsou moţnosti financování konkrétního projektu 

z externích zdrojů ve vybrané společnosti, kterým je nákup nové výrobní technologie a 

rovněţ komparace těchto moţností. Důvodem je nedostatek finančních prostředků 

podnikatelského subjektu. 

Dalším cílem je posouzení, zda má společnost moţnost získat pro financování tohoto 

projektu dotaci z fondu Evropské unie. 

Teoretická část bude obsahovat stručné informace o Evropské unii a regionální a 

strukturální politice. Dále konkrétnější informace o operačních programech pro období 

2007 – 2013 a podrobnější zaměření na program Rozvoj, ze kterého budu pro řešení 

návrhu na získání dotace vycházet. 

V praktické části uvedu informace o společnosti Studio ABC, s.r.o. a provedu analýzy, 

které zhodnotí postavení společnosti na trhu. Dále se budu věnovat popisu investice a 

uvedu moţnosti jejího financování včetně varianty přiznané a nepřiznané dotace. 

Závěrem provedu posouzení nejefektivnější varianty financování. 
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2 Teoretická východiska práce 

V teoretické části se zaměřím na stručné obeznámení s Evropskou unií a její regionální 

a strukturální politikou. Následně jiţ konkrétněji popíši operační programy týkající se 

programového období 2007 – 2013 a zaměřím se na program, ze kterého budu vycházet 

v praktické části diplomové práce při návrhu na moţnost získání dotace z programu 

Rozvoj. 

2.1 Stručné seznámení s Evropskou unií 

Počátečním záměrem vzniku Evropské unie bylo ukončení častých válek, jeţ 

vyvrcholily druhou světovou válkou. První spolupráce po druhé světové válce vznikla 

v Západní Evropě. Souvisela s Marshallovým plánem pomoci Spojených států při 

revitalizaci Evropy zničené válkou. (1) 

 V roce 1948 vznikla Organizace pro Evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC) pro 

kontrolu programu a také měla přispět k rozvoji obchodu mezi zapojenými státy.   

V roce 1949 byla na úrovni obranné podepsána dohoda o Severoatlantické alianci 

(NATO). Členství tvořilo deset západoevropských států, USA a Kanada, za účelem 

ochrany před moţným napadením ze strany SSSR. Počátkem Evropské unie byl rok 

1950, v němţ začalo probíhat hospodářské a politické sjednocování evropských zemí 

v rámci Evropského společenství uhlí a oceli (ESOU) se záměrem zajistit trvalý mír. U 

tohoto zrodu stálo šest zakládajících států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Německo a Nizozemsko). (1) (2) 

V roce 1957 byla podepsána Římská smlouva, která byla základem Evropského 

hospodářského společenství (EHS), které si kladlo za cíl sjednocení hospodářských 

politik svých členů, zaloţení jednotného trhu, větší stabilitu a urychlený růst ţivotní 

úrovně a evropského atomového společenství Euratom, jehoţ cílem bylo vyuţívání 

jaderné energie pro mírové účely. (2) 

V roce 1960 dochází k transformaci OEEC na Organizaci pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD), coţ je organizace ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. (1) 

Do roku 1967 existovala tedy tři Evropská společenství, kterými byly Evropské 

hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Evropské společenství 
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pro atomovou energii. Od roku 1967 se začal pouţívat jednotný název Evropská 

společenství. 

Evropská unie je nadnárodní organizací evropských států a je politickým, 

hospodářským, kulturním a obraným společenstvím. Formálně byla ustanovena dne 1. 

listopadu 1993 dvanácti zakladatelskými státy, jimiţ byly v roce 1951 Belgie, SRN, 

Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, roku 1973 přistoupily Dánsko, Irsko a Velká 

Británie, v roce 1981 Řecko a v roce 1986 Španělsko a Portugalsko a to formou 

Maastrichtské smlouvy. (2) 

Maastrichtská smlouva představuje zaloţení Evropské unie na třech základních pilířích: 

1. evropské společenství,  

2. společná zahraniční a bezpečnostní politika, 

3.  spolupráce v oblasti justice a vnitřních záleţitostí. 

V Maastrichtské smlouvě jsou tedy vymezeny základní ustanovení hlavních cílů 

Evropské unie, kterými jsou: (2) 

 Zvyšování ţivotní úrovně a kvality ţivota. 

 Hospodářská a sociální soudruţnost. 

 Podpora harmonického a vyváţeného rozvoje hospodářských činností, trvalý a 

neinflační hospodářský růst. 

 Konvergence hospodářské výkonnosti členských států s vysokou zaměstnaností 

a sociální ochranou. 

 Hospodářská a sociální soudruţnost a solidarita členských států Unie. 

Velice významnou částí Maastrichtské smlouvy je Evropská měnová unie, která se 

zakládá na nahrazení národních měn členských států unie jednotnou měnou euro. Byl 

ustanoven Evropský měnový institut se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, jehoţ 

hlavním úkolem je vytvoření podmínek pro zavedení jednotné měny Evropské unie 

euro. Pro vstup do měnové unie byla stanovena tato konvergenční kritéria: (2) 

 Cenová stabilita – jde o trvalou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace po 

dobu jednoho roku před konečným hodnocením, která nesmí překročit víc neţ 

1,5 % průměru stanoveného podle tří nejlepších členů unie. Inflace je zde 

měřena indexem spotřebitelských cen a jsou brány v úvahu národní rozdíly.  
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 Úroková míra – monitorovaná úroková míra po dobu jednoho roku před 

vstupem nepřekročila o víc neţ 2 % průměrnou úrokovou míru stanovenou 

podle tří nejlepších členů unie.  

 Rozpočtový deficit – je stanoven ve výši maximálně 3 % hrubého domácího 

produktu. 

 Veřejná zadluţenost – podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu 

nesmí překročit 60 %. 

 Měnová stabilita – nejméně dva roky před vstupem by se měla kandidátská země 

zapojit do ERM II, coţ je Evropský mechanismus směnných kurzů II, který 

vznikl 1. ledna 1999 a země zapojené do tohoto mechanismu musí kurzy svých 

měn udrţet v povoleném fluktuačním pásmu ±15 % od stanoveného středního 

kurzu k euru. 

Základní principy fungování Evropské unie představují princip subsidiarity jako dalšího 

vytváření stále uţší spolupráce mezi národy Evropy, a tato rozhodnutí budou prováděna 

s co největším ohledem na občany. A dále respektování demokracie a základních 

lidských práv. (1) 

Institucionální struktura Evropské unie je sloţena z šesti hlavních orgánů: (2) 

 Evropský parlament, 

 Rada Evropské unie, 

 Komise Evropské unie, 

 Evropská rada, 

 Soudní dvůr Evropské unie, 

 Evropský účetní dvůr. 

V roce 1995 přistoupily do Evropské unie další státy, kterými byly Rakousko, Finsko a 

Švédsko. 

V roce 2004 přistoupilo dalších deset států a to Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

V roce 2007 vstoupily další dva státy Bulharsko a Rumunsko. 
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V současné době je tedy Evropská unie tvořena 27 členskými státy a dalšími 

kandidátskými státy jsou Chorvatsko, Makedonie, Island a Turecko. (2) 

Mapu Evropské unie a její moţné rozšíření znázorňuje obrázek 1. 

 

           

Členové Evropské unie 

  

           

Kandidátské země    

 

           

Země s uzavřenou 

Stabilizační a asociační 

dohodou  

 

           

Další moţní členové  

 

Obr. 1: Mapa Evropské unie a její moţné rozšíření (3) 

2.2 Strukturální a regionální politika Evropské unie  

Regionální a strukturální politika je jednou z nejvýznamnějších politik Evropské unie. 

Společně s vybranými aktivitami v oblasti zemědělské politiky, sociální politiky a 

politiky na podporu zaměstnanosti jsou tyto politiky souhrnně nazývány politikou 

hospodářské a sociální soudruţnosti (HSS). Jde o princip solidarity, kdy bohatší státy 

přispívají na rozvoj chudších států a regionů, za účelem zlepšení kvality ţivota obyvatel 

v celé Evropské unii. Třetím pilířem HSS je teritoriální koheze neboli územní 

provázanost a soudruţnost Unie. Důleţitou roli zde hraje nadnárodní a meziregionální 

spolupráce. (4)(6) 

V souladu s ambicí změnit Evropu ve stále přitaţlivější místo pro investice a práci, 

dochází především k prosazování inovací, jeţ podporují udrţitelný růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Také dochází k realizaci projektu ekonomické a 

monetární unie. Funkčnost tohoto projektu je zaloţena na tom, ţe regionální politika 

plní alespoň částečně stabilizační roli fiskální politiky neboli přerozdělování přes státní 

rozpočet a to tak, ţe vyspělejší regiony platí více daní a slabším regionům je 

přidělováno více na sociálních dávkách. (5) 
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Z tohoto stručného popisu je zřejmé, ţe regionální politika je politikou solidarity. Na 

sníţení rozdílů týkajících se rozvoje jednotlivých regionů a nerovností týkajících se 

blahobytu občanů je vyhrazena více neţ třetina rozpočtu Evropské unie. (7) 

2.2.1 Cíle regionální politiky EU 2007 – 2013 

 „V období 2007—2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichţ dosaţení má v 

evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 

prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudrţnosti vyčleněno 347 miliard eur: (6) 

 Cíl Konvergence - podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 

úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 

75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z 

tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je 

niţší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je 

financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny 

regiony soudrţnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - podpora regionů na 

úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do 

cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice 

pod něj spadá Hl. m. Praha. 

 Cíl Evropská územní spolupráce - podpora přeshraniční spolupráce regionů na 

úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 

pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, 

které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z 

ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.― (6) 
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Tab. 1: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007 – 2013 

(6) 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
283 mld. €  

(cca 7 082,80 mld. Kč) 
81,54% 

25,88 mld. €  

(cca 730,00 mld. Kč) 
96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

54,96 mld. €  

(cca 1 385,40 mld. Kč) 
15,95% 

419,09 mil. €  

(cca 11,73 mld. Kč) 
1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 

8,72 mld. €  

(cca 218,55 mld. Kč) 
2,52% 

389,05 mil. €  

(cca 10,97 mld. Kč) 
1,46% 

Celkem 347 mld. € 100,00% 
26,69 mld. €  

(cca 752,70 mld. 

Kč) 

100,00

% 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. 

2.2.2 Strukturální fondy EU 

Nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudruţnosti Evropské unie, tedy k 

naplňování politiky HSS a tedy i v předchozí podkapitole vytýčených cílů dochází 

prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudruţnosti. (4) 

Strukturální fondy tedy slouţí chudším či jinak znevýhodněným regionům. Takovým 

znevýhodněním mohou být například upadající průmyslové oblasti, oblasti 

s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako jsou například ostrovy nebo 

hornaté oblasti nebo například pohraniční regiony. (4) 

Na obrázku 2 je uvedena tabulka nejvýznamnějších fondů EU a nástrojů, které pomáhají 

kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do EU, se kterými se můţeme běţně 

setkat. Současně je tento přehled uspořádán jako výčet fondů EU rozdělených dle jejich 

fungování ve předchozím období (2004 – 2006) a současného období (2007 – 2013). (8) 
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Obr. 2: Nejvýznamnější fondy EU, se kterými se můţeme setkat (9) 

Jak je patrné z obrázku č. 2, existují dva strukturální fondy: (4) 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Co se týče objemu peněz, je Evropský fond pro regionální rozvoj největším ze 

strukturálních fondů EU. Z jeho prostředků jsou financovány podpory v rámci všech tří, 

v předchozí podkapitole jmenovaných, cílů regionální politiky v oblasti investice do 

podniků s cílem vytvoření udrţitelného pracovního místa, podpory infrastruktury, dále 

finanční nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst a 

regionů a dále ještě v oblasti opatření technické pomoci. 

Evropský sociální fond (ESF) 

Hlavním posláním a cíli tohoto fondu je rozvoj zaměstnanosti, sniţování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příleţitostí se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů, dále také celoţivotní vzdělávání, 

zlepšení přístupu a účasti ţen na trhu práce a podnikání, v neposlední řadě také boj se 

všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce atp.  
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Na programovací období 2007 – 2013 je pro Českou republiku vymezeno 3,8 mld. 

EUR. (10)   

Fond soudružnosti (FS) 

Vedle strukturálních fondů existuje ještě Fond soudruţnosti (kohezní fond) je zvláštním 

fondem solidarity, který byl zřízen roku 1993 na základě Maastrichtské smlouvy a na 

rozdíl od strukturálních fondů je určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli 

regionů. 

Tento fond poskytuje finance na významné projekty z oblasti ţivotního prostředí a 

infrastruktury. Čerpat prostředky z tohoto fondu mají státy s HDP niţším neţ 90% 

průměru EU. V současné době pomáhá 12 novým členům a dále Řecku, Španělsku a 

Portugalsku. 

Řídícím orgánem Fondu soudruţnosti bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, 

které koordinuje zprostředkující orgány fond, kterými jsou Ministerstvo ţivotního 

prostředí a Ministerstvo dopravy. (5) (11) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Tento fond nahradil v programovacím období 2007 – 2013 činnost Evropského 

zemědělského podpůrného a záručního (EAGGF). Slouţí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Dále jsou podporovány 

environmentální projekty, nově vznikající podniky na venkově apod. (9) 

Evropský rybářský fond (EFF) 

Dále také součástí skupiny strukturálních fondů jiţ není Finanční nástroj pro podporu 

rybolovu (FIFG). Pro programové období 2007–2013 byl nahrazen EFF, jehoţ hlavní 

cíl představuje zajištění trvale udrţitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. 

Pomocí tohoto fondu jsou rovněţ podporovány projekty vedoucí k vyšší 

konkurenceschopnosti a současně zlepšování ţivotního prostředí. Z EFF jsou 

financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu. (9) 

Evropský fond solidarity (EUSF) 

Tento fond vznikl jako reakce na záplavy, které v srpnu roku 2002 zničily střední 

Evropu. Úkolem EUSF je poskytnout rychlou a flexibilní finanční pomoc (např. hrazení 
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nákladů na dočasné ubytování nebo provizorní opravy dopravních tepen). Tato pomoc 

je určena členským i přistupujícím státům, které postihla velká přírodní katastrofa, při 

níţ jsou odhadované škody vyšší neţ 0,6 % HDP postiţeného státu. Tato pomoc se 

rovněţ vztahuje na preventivní opatření proti takovým přírodním katastrofám. (9) 

Nástroj předvstupní pomoci (IPA) 

Jde o nově vzniklý nástroj předvstupní pomoci pro období 2007 – 2013, kterým byly 

nahrazeny předchozí nástroje PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a 

finančního nástroje pro Turecko.  

V letech 2007-2013 můţe být v rámci tohoto nástroje vyčerpáno celkem 11,5 miliardy 

eur. (12) 

IPA se zaměřuje na 5 nejdůleţitějších oblastí, kterými jsou přechodová pomoc, 

regionální a příhraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj 

venkova. Z čehoţ sloţky 1 a 2 jsou určeny pro všechny přijímající země. A u sloţek 3, 

4 a 5 se jedná o víceleté programy, určené pouze pro kandidátské státy, které jsou tímto 

způsobem připravovány na budoucí čerpání z evropských fondů, jako ERDF, ESF, 

Fond soudrţnosti a EAFRD. (9) 

Komunitární programy 

 „Tato specificky zaměřená skupina programů slouţí k prohlubování spolupráce a řešení 

společných problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo 

souvisejí s politikami Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou 

grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, 

podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, 

informační společnosti a mnoha dalších. V novém programovacím období 2007–2013 

se jedná např. o tyto programy: 7 rámcový program pro vědu a výzkum, Kultura 2007, 

Mládeţ v akci, Media 2007, LIFE+ atd.― (9) 

Nové nástroje regionální politiky a finančního inženýrství 

Jde o tři nové nástroje regionální politiky, které byly vytvořeny pro období 2007–2013. 

Tyto nástroje pomáhají členským státům a regionům s řádným a účinným řízení fondů a 

efektivnějším vyuţíváním nástrojů finančního inţenýrství, čímţ se rozumí kombinace 

různých forem financování včetně přímých dotací. Představují uţší spolupráci mezi 
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Evropskou investiční bankou (EIB), Evropskou komisí a jinými finančními institucemi.  

(9) 

 „JASPERS – Společná pomoc při podoře projektů v evropských regionech – se 

snaţí rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro 

obnovu a rozvoj za účelem shromáţdění odborných zkušeností a pomoci 

členským státům a regionům při přípravě významných projektů.― (9) 

  „JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky aţ střední podniky – 

je společná iniciativa Evropské komise, EIB a Evropského investičního fondu 

v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a 

středních podniků v regionech EU.― (9) 

 „JESSICA – Společná podpora udrţitelných investic do městských oblastí – je 

iniciativa Evropské komise ve spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady 

Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.― (9) 

2.2.3 Regionální politika v České republice 

Jak jsem jiţ zmínila, regionální politika Evropské unie spočívá ve vyrovnání 

hospodářských, sociálních a dalších rozdílů mezi regiony. K tomuto účelu byla v EU v 

roce 1988 vytvořena speciální metodika NUTS (Nomenclature Unit of Territorial 

Statistic), coţ v překladu znamená Územní statistická jednotka. NUTS se pouţívá pro 

potřeby statistiky, posuzování a hodnocení potřebnosti regionů, popřípadě vhodnosti 

podpory konkrétního regionu z prostředků EU. Na tomto základě jsou dle počtu 

obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: NUTSI, NUTSII, 

NUTSIII viz. tabulka 2. (13) 

Kaţdý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. To je důvodem existence 27 

různých systémů správního členění v EU, coţ omezuje moţnosti vzájemného 

statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky HSS. 

Českým statistickým úřadem byla na podkladě metodických principů vytvořených 

Eurostatem vypracována Klasifikaci územních statistických jednotek CZ-NUTS. 

Označení CZ v názvu klasifikace označuje národní verzi mezinárodního standardu 

NUTS. 
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Tab. 2: Přehled počtu obyvatel podle úrovně NUTS (6) 

Úroveň 
Doporučený minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální počet 

obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, 

avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudrţnosti, které se skládají z jednoho či 

více českých krajů. Evropská kohezní politika je totiţ směřována především do 

územních celků s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. 

Protoţe české kraje těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony 

soudrţnosti Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, 

Moravskoslezsko a Střední Morava vedené regionálními radami regionů soudrţnosti. 

Toto členění na regiony soudrţnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií 

také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město viz. obrázek 3. Právě na úroveň 

NUTS II je totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně téţ 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Praha jako území, jehoţ HDP překračuje 75 procent průměru EU, je oprávněna čerpat z 

cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tomuto účelu slouţí operační 

programy a Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Z evropských fondů 

plyne do hlavního města ČR menší objem peněz, neţ do zbytku našeho státu, jelikoţ 

Praha má značnou ekonomickou dynamiku a nízkou nezaměstnanost i bez pobídek EU. 

(6) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#nuts
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#cile
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/df7c5155-012e-4b0e-8251-6b53f1495fdd/OP-Praha-Konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/575b6253-c04f-4eba-818f-acaecd7aa003/OP-Praha-Adaptabilita


24 

 

 

Obr. 3: Mapa skladby 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudruţnosti (NUTS II) ČR (6) 

2.2.4 Operační programy na období 2007 – 2013 

 „V období 2007–2013 bude v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti: 

Cíl Konvergence  

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých 

regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony 

soudrţnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických 

operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence 

připadá v České republice 25,89 miliard eur. 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudrţnosti (NUTS II) s 

celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 

 ROP NUTS II Severozápad  ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod  ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava  ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5cda7326-fe7e-4661-98d5-6570f27a0f55/ROP-NUTS-II-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0a684fe1-a4b3-4e94-9ba9-844af71e0636/ROP-NUTS-II-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8ed7c981-46d9-4c32-9b99-07a8b52f5cb2/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy
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Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 

eur: 

 OP Doprava 

 

 OP Ţivotní prostředí 

 
 OP Podnikání a inovace 

 

 OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 

  OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

 

 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 
 Integrovaný operační program 

 

 OP Technická pomoc 

 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 

spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur: 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 

operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České  

republice 0,39 miliard eur:  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/22ca76b9-61fd-48c6-afda-90e4e9846639/Operacni-program-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/df7c5155-012e-4b0e-8251-6b53f1495fdd/OP-Praha-Konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/575b6253-c04f-4eba-818f-acaecd7aa003/OP-Praha-Adaptabilita
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9b7e80b6-edf1-4526-9047-f39f0fa833b6/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ca5092c2-d340-4a3a-b120-d96f659c03d0/OP-Nadnarodni-spoluprace
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 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 

Jak jsem uvedla jiţ výše, Česká republika si pro programové období 2007 – 2013 

vyjednala 26 operačních programů. Z nichţ osm je zaměřeno tématicky (doprava, věda 

a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní prostředí) a sedm zeměpisně (Severozápad, Střední 

Morava, Střední Čechy atd.). Ostatní OP umoţňují přeshraniční, meziregionální a 

nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí 

realizace politiky soudruţnosti. V následujících tabulkách je uvedena alokace 

finančních prostředků všech operačních programů pro ČR na roky 2007 – 2013.― (14) 

Tab. 3: Alokace pro ČR na roky 2007—2013 podle operačních programů (15) 

Operační program Fond €, běţné ceny 

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546 

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884 

Životní prostředí 

ERDF + FS 4 917 867 098 

ERDF 702 482 212 

FS 4 215 384 886 

Doprava 

ERDF + FS 5 759 081 203 

ERDF 1 155 443 650 

FS 4 603 637 553 

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162 

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986 

Střední Čechy ERDF 559 083 839 

Jihozápad ERDF 619 651 254 

Severozápad ERDF 745 911 021 

Jihovýchod ERDF 704 445 636 

Severovýchod ERDF 656 457 606 

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/315f1db6-9a43-4563-85f0-e086cce7e50c/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/005c7886-ad7e-4a63-a383-c8e15c61bee5/INTERACT-II
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Střední Morava ERDF 657 389 413 

Technická pomoc ERDF 247 783 172 

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781 

Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005 

Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242 

2.2.5 Operační program podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace je orientován na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

podnikatelské praxe. Dále se zabývá podporou vzniku nových a rozvojem stávajících 

firem, jejich inovačním potenciálem a vyuţíváním moderních technologií a 

obnovitelných zdrojů energie. Navíc umoţňuje zkvalitňování infrastruktury a sluţeb pro 

podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a je financován z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

OPPI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu 

finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z fondů EU je 

pro něj vyčleněno 3,04 mld. €, coţ činí přibliţně 11,4 % veškerých prostředků určených 

z fondů EU pro Českou republiku.  

OP Podnikání a inovace zahrnuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na 

logické celky, které jsou dále realizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které 

vymezují typy projektů, které mohou být v rámci dané prioritní osy podporovány. 

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007. (16) 

Prioritní osy: (16) 

 Vznik firem - Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 15,7 mil. €, tj. 0,4 % 

OPPI. Jedná se o podporu začínajícím podnikatelům. 

 Rozvoj firem - Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 918,7 mil. €, tj. 

 25,7% OPPI.  Jde například o pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/35c9a704-8015-4170-895e-15ba3b7d3482/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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a nehmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, rozvoj komunikačních a 

informačních technologií apod. 

 Efektivní energie - Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 418,2 mil. €, tj. 

11,7 % OPPI. Jde například o výstavbu a rekonstrukci zařízení na výrobu a 

rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a 

modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a sniţování 

ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod. 

 Inovace - Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 922,0 mil. €, tj. 25,8 % 

OPPI. Zahrnuje například ochranu práv průmyslového vlastnictví, zvýšení 

technických a uţitných hodnot výrobků, technologií a sluţeb, zavedení nových 

metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými 

institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj 

a inovace výrobků a technologií apod. 

 Prostředí pro podnikání a inovace - Na prioritní osu 5 je z fondů EU 

vyčleněno 1080,9 mil. €, tj. 30,2 % OPPI.  Vztahuje se například na podporu 

vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových 

seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a 

jiných podpůrných institucí, podporu zapojování českých výzkumných institucí 

a podniků do mezinárodních technologických platforem apod. 

 Služby pro rozvoj podnikání - Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 

116,9 mil. €, tj. 3,3 % OPPI. Představuje například rozvoj poradenství v oblasti 

eko-technologií a environmentálních systémů řízení, individuální projekty MSP 

a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná 

účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod. 

 Technická pomoc - Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 105,4 mil. €, tj. 

2,9 % OPPI. Zahrnuje financování aktivit spojených s řízením programu, např. 

platy pracovníků zapojených do řízení OPPI, výběr projektů, monitoring 

projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora 

schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod. 
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2.2.6 Program Rozvoj 

 „Jak je zmíněno v předchozí podkapitole, realizuje tento program Prioritní osu 2 

„Rozvoj firem― Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Tento program 

jsem zvolila pro financování našeho projektu, proto je ze všech uvedených programů 

pro naše účely klíčový a budu se mu podrobněji věnovat. 

Cílem tohoto programu je podpora růst výkonů a konkurenceschopnosti malých 

a středních podnikatelů, coţ vede ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím 

rovněţ k udrţení, eventuálně růstu počtu pracovních míst. 

Podpora v rámci programu Rozvoj bude směřována do regionů se soustředěnou 

podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006, usnesením vlády č. 

829/2006 a do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti definovaných metodikou pro 

výběr těchto regionů, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto Programu. 

Základní ustanovení 

 Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 Zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu 

podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková organizace MPO. 

 Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví 

podrobnější podmínky programu. 

Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími 

technickými a uţitnými parametry, či realizace projektů zvyšujících efektivnost 

procesů. 

Formální podmínky programu 

 Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu 

vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006 a usnesením vlády č. 

829/2006 a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti uvedených ve 

výzvě. Ţadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo 

jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a 

poţadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje 

Správce programu v příslušné výzvě. 
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 Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho 

předloţení.  

 Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

o rovné příleţitosti mezi muţi a ţenami, 

o udrţitelný rozvoj. 

Způsobilé výdaje musí splňovat tyto podmínky: 

 musí být vynaloţeny v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s 

realizací projektu, 

 musí být vynaloţeny nejdříve v den přijatelnosti projektu, 

 musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

příjemcem dotace, není-li stanoveno jinak, 

 musí být doloţeny průkaznými doklady, hrazeny dodavatelům, majetek nelze 

pořizovat aktivací. 

Forma a výše podpory 

 Podpora je poskytována formou dotace. 

 Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s 

plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 1 - 20 mil. Kč, 

maximálně však do výše míry způsobilých výdajů projektu stanovených 

regionální mapou intenzity veřejné podpory.― (17) 

Způsob výběru projektů 

„Hodnocení ţádostí o podporu je prováděno na základě výběrových kritérií. Výsledné 

hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základě dosaţených 

výsledků doporučí nebo nedoporučí ţádost Řídícímu orgánu k podpoře, popř. si vyţádá 

další podklady. Řídící orgán v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, jehoţ součástí budou Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné 

výsledky hodnocení projektů podaných do 3. výzvy - I. prodlouţení tohoto programu 

budou zveřejněny na adrese www.mpo.cz a http://www.czechinvest.org/. 

http://www.czechinvest.org/
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Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejich předložení 

Ţádost o podporu podává ţadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu 

(e-Account) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání 

ţádosti o podporu je nutný elektronický podpis. 

1. krok: Ţadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou registrační ţádost 

a formulář finančních výkazů. Na základě provedené formální kontroly a kontroly 

přijatelnosti registrační ţádosti včetně ekonomického hodnocení ţadatele, agentura 

CzechInvest informuje ţadatele o výsledku hodnocení. V případě předběţné 

přijatelnosti projektu agentura CzechInvest ţadateli zasílá informaci o předběţné 

přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů. 

 2. krok: Do 1 měsíce od potvrzení úspěšné registrace, nebo od data zahájení příjmu 

plných ţádostí podle toho, jaká skutečnost nastane později, podává ţadatel elektronicky 

plnou ţádost, včetně formuláře finanční realizovatelnosti projektu (FRP), 

podnikatelského záměru a přílohy k účetní uzávěrce není-li ţadatel fyzická osoba. Plná 

ţádost obsahuje podrobné informace o ţadateli a projektu. Postup, jak vyplnit 

registrační ţádost, je součástí Pokynů pro ţadatele a příjemce podpory Z OPPI.― (18) 

2.2.7 Osnova studie proveditelnosti projektu 

„Studie proveditelnosti: 

1. Titulní stránka a úvod - identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), 

název projektu, identifikace zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné 

osoby), kontaktní údaje, případně přílohy.  

2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti  

- obsahuje stručný popis stávající situace, poptávku po realizaci projektu, analýzu a 

definici přínosu projektu atd. 

3. Popis projektu a jeho aktivit /etap - obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho 

etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký smysl a zaměření projektu, jaké 

sluţby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. 

vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu, jaká je 

jeho lokalizace atd. 
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4. Management projektu a projektový tým - popisuje způsob řízení projektu z 

hlediska lidských zdrojů a projektový tým. Rovněţ zahrnuje veškeré plánování, 

organizování, řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro 

realizaci aktivit projektu.  

5. Technické a technologické řešení projektu - shrnuje veškeré podstatné technické a 

technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry 

jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající 

technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o ţivotnostech 

jednotlivých zařízení, potřebné údrţbě a nákladnosti oprav, změny v provozní 

náročnosti vlivem opotřebení apod.  

6. Způsob zajištění projektu – zahrnuje kritéria výběru varianty, jejich popis a 

zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce, 

stručný popis nejvhodnější varianty, stručné zdůvodnění výběru varianty. 

7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku - vymezení struktury dlouhodobého 

majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a 

případného znovupořízení, amortizační schéma apod.  

8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu  

- časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do 

podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy 

končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.  

9. Finanční a ekonomická analýza  

 finanční plán investiční etapy  

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

 finanční plán provozní etapy  

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

 plánované stavy majetku  

 plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů  

 vyhodnocení finanční analýzy  

 Ekonomická analýza  
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 cost benefit analýza (CBA)  

- vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění  

- popis investiční a nulové varianty  

- popis ocenitelných nákladu a přínosů  

- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA  

- výpočet hodnoty přínosů a nákladů  

- výpočet kriteriálních ukazatelů  

- provedení citlivostní analýzy  

- celkový ekonomický peněţní tok  

 vyhodnocení ekonomické analýzy  

- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice, 

 financovatelnosti a udrţitelnosti  

10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – jde o vyhodnocení projektu 

pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) 

jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu.  

11. Analýza a řízení rizik - identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika, popis 

moţných následků při realizaci rizika a odhad pravděpodobnosti realizace rizik na 

základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě 

jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich sníţení 

nebo eliminaci a náklady spojené s těmito opatřeními. 

12. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti  

13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie - zahrnuje popis zásadních 

závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti.  

14. Upozornění a doporučení – můţe jít například o formu samostatného shrnutí v 

závěru nebo odděleného průvodního dopisu dále například upozornění a doporučení 

zpracovatele studie proveditelnosti nebo popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v 

průběhu tvorby studie proveditelnosti. 

15. Použité zdroje― (19) 
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2.3 Rizika investičních projektů 

Základním důleţitým znakem správného rozhodnutí o investici je respektování rizika. 

Pro riziko existuje celá řada definic. Podnikatelské riziko je moţné definovat jako 

nebezpečí, ţe se výsledky dosaţené podnikáním budou odchylovat od výsledků 

očekávaných. Tyto odchylky mohou být v lepším případě příznivé, například ve formě 

vyšších výsledků v objemu produkce, ale mohou se objevit odchylky nepříznivé 

například ve formě poklesu výroby. 

Ve finančním rozhodování uvaţujeme při zohlednění rizika o více variantách řešení. 

Většinou je varianta s vyšší efektivností riskantnější a naopak. (5) 

2.3.1 Druhy podnikatelských rizik 

„A. Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti: 

1) riziko objektivní – je nezávislé na činnosti podniku, např. ţivelné pohromy, politické 

události apod.; 

2) riziko subjektivní – je závislé na činnosti podnikového managementu, např. 

nedostatečné technické, ekonomické personální znalosti, nedbalost, nepozornost, apod.; 

3) riziko kombinované – subjektivní v kombinaci s objektivním, např. kombinace 

ekonomických změn makroekonomického charakteru a neschopnosti adaptace vedení 

podniku. 

B. Podle jednotlivých činností podniku 

1) riziko provozní – např. riziko stávek, havárií, úrazů, 

2) riziko trţní – např. riziko nedostatečného dobytu, riziko konkurence, 

3) riziko inovační – např. při zavádění nových technologií; 

4) riziko investiční – např. při alokaci peněţ do hmotného, nehmotného dlouhodobého 

majetku; 

5) riziko finanční – např. riziko vyplývající z pouţívání různých druhů kapitálu, riziko 

vyplývající ze změn daní, úroků apod.; 

6) celkové podnikatelské riziko – zahrnuje v sobě všechna předchozí rizika. 
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C. Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji nebo na vývoji v jednotlivé 

firmě 

1) riziko systematické – vzniká v důsledku změn v celkovém ekonomickém vývoji 

(změn úroků, daní) a postihuje všechny firmy, nelze ho sniţovat diverzifikací; 

2) riziko nesystematické – je specifické pro jednotlivé obory, firmy, projekty (riziko 

výbuchu v plynárnách, riziko technologické inovace v elektrotechnice). 

D. Podle možnosti ovlivňování 

1) rizika ovlivnitelná – podnikatel či podnik je můţe ovlivňovat, lze je sniţovat 

působením na jejich příčiny, např. riziko loupeţe lze sníţit instalací bezpečnostního 

zařízení 

2) rizika neovlivnitelná – podnikatel či podnik je nemůţe ovlivnit, patří sem velká část 

rizik, např. politická situace v zemi, zde je nutno se orientovat na sníţení nepříznivého 

důsledku tohoto rizika.― (20) 

2.3.2 Ochrana proti rizikům 

,,Řízení rizika zahrnuje tyto činnosti: 

1) identifikace rizika – příčiny, druhy rizika, 

2) měření stupně rizika – vysoký, normální, nízký stupeň rizika, 

3) kvantifikace vlivu rizika na podnikatelskou činnost – vliv rizika na zisk, finanční 

situaci apod., 

4) ochrana proti rizikům – rozloţení rizika, přesouvání rizika. 

V zásadě existují dva přístupy k ochraně proti riziku: 

a) ofenzivní přístup – zaměřuje se na odstranění příčin rizika a tím jeho eliminaci, např. 

odstranění konkurenta ekonomickou silou (tj. třeba koupí); 

b) defenzivní přístup – zaměřuje se na sníţení nepříznivých důsledků rizika na 

přijatelnou míru, např. sníţení dopadu finančních ztrát cestou pojištění. 

Podnik se můţe chránit proti riziku mnoha konkrétními způsoby jako například: 

 volbou vhodné formy podnikání, 
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 diverzifikací neboli rozloţením rizika – diverzifikace výrobková, geografická, 

diverzifikace dodavatelů, odběratelů apod., 

 pojištěním,  

 tvorbou rezerv různého charakteru – finanční rezervy, pojistné zásoby, rezervní 

fondy, 

 etapovou realizací projektu – projekt se rozdělí na několik etap, kaţdá 

následující etapa se koncipuje variantně, přičemţ volba varianty závisí na 

výsledcích předchozí etapy.― (21) 

2.3.3 Analýza rizika investičních projektů 

Tím se rozumí určitý systematický postup práce s rizikem v souvislosti s investováním. 

Analýza zahrnuje tyto fáze: 

1) Určení kritických faktorů rizika investičního projektu – je nutné vybrat ty faktory, 

kterými je determinován celý investiční projekt. Jde zejména o ceny realizace, výkon 

zařízení, časové vyuţití zařízení apod.  

2) Stanovení bodu zvratu investičního projektu – jde o stanovení kritické výše nějaké 

veličiny (objem produkce, cena), od které se projekt stává nevýhodným. Bodem zvratu 

se pak stává ta úroveň vybrané veličiny, při níţ je čistá současná hodnota rovna 0. 

3) Kvantifikace rizika pomocí různých statistických metod a jeho důsledků na 

ekonomická kritéria podniku – představuje například stanovení pravděpodobnosti 

rizikových situací. 

4) Příprava a realizace různých způsobů sníţení rizika. 

5) Příprava plánů korekčních opatření do budoucnosti pro určité vybrané kritické 

situace, které se i přes dočasné sníţení rizika mohou objevit znovu. (22) 

2.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic konkrétního 

investičního projektu 

 „Důleţitým bodem studie proveditelnosti je zhodnocení udrţitelnosti projektu a 

efektivnosti vynaloţených prostředků. Hodnocení vychází z porovnávání dvou 

variantních řešení projektu – nulové varianty (projektu nebude realizován) a investiční 
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varianty (po realizaci). Vstupními daty pro toto hodnocení je rozdíl potřebných hodnot 

obou variant.― (23) 

Statické metody 

- pouţívají se v případě, kdyţ faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování o 

investicích. 

 „Index rentability (NPV/I) 

Index rentability vyjadřuje podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nultého období (na investičních výdajích). Vypovídá o tom, kolik korun čistého 

diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. Projekt se stává 

přijatelným, pokud je NPV/I  > 1. 

   

 
  

[∑
   

      
 
   ]

        
 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

I = výše investice 

CFt = hotovostní tok plynoucí u investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

t = období (rok) od 0 do n.― (24) 

 Doba úhrady 

„Doba úhrady se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu jeho budoucími příjmy. Znamená to, ţe za dobu úhrady se vrátí 

investorovi zpět prostředky vloţené do projektu. Stanovení doby úhrady není sloţité a 

vychází z peněţních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celou dobu ţivota 

podniku.― (25) 

Dynamické metody 

- měly by se pouţívat v případech, kdy se počítá s delší dobou pořízení investičního 

majetku a delší dobou jeho ekonomické ţivotnosti. Tak je tomu většinou právě u 

investic. Dochází zde k respektování faktoru času a dochází tak k ovlivnění úvah o 
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přijetí či nepřijetí projektu nebo o výběru vhodné varianty projektu. Promítá se nejen do 

peněţních příjmů z investic, ale i do kapitálových výdajů nutných k jejich uskutečnění. 

 „Současná hodnota PV (Present value) 

Současná hodnota je součet všech budoucích toků z investice převedených na jejich 

současnou hodnotu. Projekt je přijatelný, pokud je PV větší neţ investiční náklady akce.  

   ∑
   

      

 

   

 

Kde: 

PV = současná hodnota investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba (5 %), 

t = období (rok) od 0 do n.― (23) 

 „Čistá současná hodnota NPV (Net present value) 

Čistá současná hodnota je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků 

plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Projekt 

je přijatelný, pokud je NPV > 0. 

     ∑
   

        

 

   

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba (5 %), 

t = období (rok) od 0 do n.― (26) 

 „Vnitřní míra návratnosti IRR (Internal Rate of Return) 

Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní sazby, při níţ bude čistá současná 

hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Projekt je přijatelný, pokud je 

IRR větší neţ stanovená diskontní sazba. 
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   ∑
   

        

 

   

 

Kde: 

IRR = vnitřní výnosové procento, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

t = období (rok) od 0 do n.― (27) 

2.5 Další možné strategie financování projektu 

Dotace ze strukturálních fondů nepokrývají v případě investičního záměru celé náklady 

na projekt a z tohoto důvodu je tedy nutné zamyslet se nad dalšími způsoby 

financování, které pokryjí celé náklady projektu. 

 „Interní zdroje financování 

Interní (vlastní) zdroje financování představují odpisy, nerozdělený zisk minulých let a 

dlouhodobé finanční rezervy. 

Externí vlastní zdroje financování 

Externí zdroje financován je moţno rozdělit na vlastní a cizí. 

 Vlastní zdroje – jde o financování prostřednictvím emise akcií a financování 

formou venture capital. 

 Cizí zdroje – jedná se zejména o podnikem emitované dluhopisy, bankovní 

dlouhodobé úvěry, dodavatelské dlouhodobé úvěry (včetně leasingu), 

dlouhodobé přijaté zálohy od odběratelů a dlouhodobé směnky.― (28) 
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3 Analýza problému a současné situace 

V následujících kapitolách praktické části diplomové práce se budu zabývat analýzou 

prostředí vybrané společnosti a její současné situace na trhu. 

Společnost, kterou jsem si vybrala k volbě projektu, který by umoţnil vyuţít moţnost 

financování projektu z fondu EU, přesněji z programu Rozvoj III. Výzva – I. 

prodlouţení, poskytuje sluţby v oblasti reklamní výroby. Tato společnost působí v kraji 

Vysočina a nechce být veřejně jmenována, proto ji budu označovat jako Studio ABC, 

s.r.o. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Na počátku vzniku společnosti ABC bylo sdruţení tří budoucích společníků, kteří se jiţ 

několik let věnovali reklamní tvorbě. Rozvoj a zvýšení aktivity sdruţení přerostl na jaře 

roku 1998 ve vznik společnosti s ručením omezeným – Studio ABC, s.r.o. 

Jiţ od počátku klade společnost důraz na tyto vlastnosti: kvalitu, rychlost a nápaditost. 

Díky tomu si během relativně krátké doby získala náklonnost několika společností, 

které měly moţnost ocenit nevšední přístup k realizaci jejich poţadavků. 

V mnoha případech pak tato jednostranná spolupráce přerostla ve vzájemně uţitečný, 

symbiotický aţ přátelský vztah. Součástí plánovaného rozvoje jsou investice do nových 

technologií reklamní výroby, které můţe tato společnost svým zákazníkům nabídnout. 

V květnu roku 2000 byly sluţby rozšířeny o velkoobchod s plastovými deskami 

SIMONA, které se podařilo prosadit v oblasti působení společnosti, zejména především 

pro osvědčené kvality při zpracování a odolnosti vůči povětrnostním vlivům. 

Základní menu nabízených sluţeb představuje především: 

 Řezaná reklama 

 Velkoplošný tisk 

 Laminace 

 Předtisková příprava 

 Laserový tisk 
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3.2 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: Studio ABC, s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Rok zaloţení:  1998 

Počet zaměstnanců: 11  

Základní kapitál: 324 000 Kč 

3.3 Organizační struktura společnosti 

 

Obr. 4: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vypracováno autorem) 

Pro lepší představu vnitřního chodu společnosti uvedu stručnou náplň činností 

jednotlivých stupňů organizační struktury. 

Vedení společnosti – je zastoupeno jednateli společnosti. Vedení společnosti odpovídá 

například za celkový chod společnosti, a za dodrţování právních předpisů. Zastupuje 

společnost navenek. K zajištění činnosti společnosti vydává příkazy, které jsou závazné 

pro všechny zaměstnance. Deleguje své pravomoci na další a jsou mu podřízeny 

všechny organizační útvary společnosti. 

Asistentka – její náplní práce je například organizační a administrativní podpora 

činnosti vedení společnosti, koordinace a organizace pracovních setkání, zajišťování 
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administrativní agendy, vedení dokumentace a shromaţďování podkladů personálního 

charakteru a telefonická komunikace se zákazníky.  

Oddělení obchodu a marketingu - oddělení obchodu odpovídá za kvalitní a úplné sluţby 

zákazníkům v oblasti realizace zakázky a spolupráci s dodavateli a vyhledávání nových 

moţností trhu. Realizace obchodní a cenové politiky na základě analýzy trhu a 

konkurence. Dále například tvorba cenových nabídek a kalkulací pro zákazníky a také 

jednání s dodavateli společnosti. Oddělení marketingu je zaměřeno na práci se 

zákazníky, zajištění promočních a propagačních aktivit společnosti a tvorba a realizace 

marketingové strategie. Budování firemní značky a vztahů se zákazníky. Monitoring a 

analýza trhu a konkurence, řízení reklamních aktivit, podpora produktů a spolupráce s 

obchodním oddělením. 

Oddělení výroby – odpovědnost za dodrţování plynulého chodu výroby v odpovídající 

kvalitě ve stanovených termínech. Zodpovědnost za dodrţování vymezených norem a 

bezpečnosti na pracovištích a zodpovědnost za dodrţování nákladovosti výroby. 

Oddělení ekonomické - odpovídá vedení společnosti za provádění činností a plnění 

úkolů v jednotlivých oblastech hospodářské činnosti společnosti, účetní, daňové, právní 

a obchodní oblasti. Má na starosti oblast plánování a reportingu. Spolupracuje s externí 

účetní, daňovou a advokátní kanceláří a bankovními a finančními institucemi. A dále 

analyzuje soustavně ekonomickou a finanční situaci. 

3.4 Analýza společnosti Studio ABC, s.r.o. 

3.4.1 SLEPT analýza 

V této části budu analyzovat obecné faktory prostředí, ve kterém se firma nachází a na 

které musí určitým způsobem reagovat. 

Sociální faktory 

 Poloha – Společnost Studio ABC, s.r.o. působí v Kraji Vysočina. Tento správní 

celek se rozléhá na podstatné části Českomoravské vrchoviny. Kraj Vysočina 

zaujímá plochu o rozloze 6 796 km
2
. 

Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České republiky dálnice D1. 

Ekonomika východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, 
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zatímco severozápadní část kraje je jiţ spádovou oblastí hlavního města Prahy. 

Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu 

zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale rovněţ 

výzkum a vývoj. (29) 

 Okresy a počet obyvatel - Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do 

více neţ tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou 

charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímţ bývá 

klidné malé město se třemi aţ deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech 

ţije více neţ dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti 

tisíc. (29) 

Kraj Vysočina je vymezen do 5-ti okresů uvedených v tabulce 4. Okresy v 

České republice jsou územně správní jednotky středního stupně, na něţ se dělí 

území státu podle zákona o územním členění státu z r. 1960. 

Tab. 4: Vybrané geografické údaje okresů k 1. 1. 2012 (30) 

Vybrané geografické údaje okresů k 1. 1. 2012 

Název 

NUTS 

Rozloha 

v km
2 

Počet 

obyvatel 

Počet 

obyvatel 
okresního 

města 

Hustota 

osídlení 
(obyv./km

2
) 

Počet 

obcí 

Z toho se 

statutem 
města 

Vysočina 6 796 511 937  75 704 34 

Havlíčkův 
Brod 

1 265 95 091 23 549 75 120 8 

Jihlava 1 199 112 181 50 669 94 123 5 

Pelhřimov 1 290 72 460 16 318 56 120 9 

Třebíč 1463 113 330 37 575 77 167 6 

Ţďár nad 

Sázavou 
1 579 118 875 22 068 75 174 6 

 Míra nezaměstnanosti - Míra nezaměstnanosti v Kraji Vysočina k 31. prosinci 

2011 poklesla ve srovnání s koncem roku 2010 o 1,29 procentního bodu na 9,44 

%. Míra nezaměstnanosti vyšší neţ deset procent byla v Kraji Vysočina ke konci 

roku 2011 zaznamenána v okresech Ţďár nad Sázavou (10,04 %) a především 
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Třebíč (12,64 %), který se dlouhodobě na celorepublikové úrovni řadí mezi 

okresy s nejvyšší nezaměstnaností. Nejniţší nezaměstnanost na Vysočině je na 

Pelhřimovsku, kde koncem roku 2011 činila 6,04 % (11. místo mezi 77 okresy 

České republiky). Na konci roku 2011 bylo na Vysočině bez práce déle neţ 

jeden rok 9 218 osob, oproti roku předchozímu se jejich počet zvýšil o 1,2 %. Na 

celkovém počtu nezaměstnaných se dlouhodobě nezaměstnaní koncem roku 

2011 podíleli 36,0. Dlouhodobá nezaměstnanost je v rámci okresů Vysočiny 

výrazným problémem opět zvláště na Třebíčsku, které bylo postiţeno postupnou 

likvidací významných zaměstnavatelů. Úřady práce v Kraji Vysočina 

registrovaly k 31. prosinci 2011 celkem 921 volných pracovních míst, z toho 76 

míst pro osoby se zdravotním postiţením. Na jedno volné pracovní místo 

připadalo v průměru 27,8 uchazečů. Nejvíce uchazečů na jedno volné pracovní 

připadalo v okrese Třebíč (70,0), nejméně v pelhřimovském okrese (10,8). (31) 

 Příjmy - Průměrná měsíční mzda zaměstnanců vzrostla v Kraji Vysočina oproti 

roku 2006 podle předběţných údajů o 4 111 Kč na 21 710 Kč. V rámci České 

republiky se tak kraj zařadil na desáté místo. Za celorepublikovým průměrem 24 

319 Kč zaostává o 2 609 Kč. (31)  

Legislativní faktory 

Stejně jako kaţdá společnost, která podniká na území České republiky, musí i 

společnost Studio ABC, s.r.o. respektovat právní předpisy a normy České republiky, 

občanský a obchodní zákoník, zákoník práce, daňové zákony apod. Potom co se Česká 

republika stala členem Evropské unie dne 1. 5. 2004, jsou její legislativní předpisy 

uváděny do souladu s legislativou Evropské unie. V oblasti podnikání tak došlo ke 

zpřísnění norem týkajících se například pracovních podmínek a ekologie. Začal tak 

narůstat objem různých novel, které zvyšují byrokracii a to má za následek špatnou 

orientaci v zákonech, coţ velice nepříznivě ovlivňuje rozvoj podnikání. V lednu 2012 

nabyla účinnosti také dlouho diskutovaná novela obchodního zákoníku, který například 

přinesl novinky v oblasti zajištění nápravy v situacích, kdy podnikatel ztratil (popř. 

nikdy neměl) právní důvod uţívání prostor, do kterého umístil své sídlo či místo 

podnikání. Cílem je pomoci vlastníkům nemovitostí, v jejichţ prostorách jsou umístěna 

sídla nebo místa podnikání (často několika desítek) podnikatelů proti jejich vůli.  Nebo 
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nebude veřejně dostupné rodné číslo zapsaných osob v obchodním rejstříku. Novinkou 

v oblasti rejstříkového řízení je, ţe listiny se budou předkládat rejstříkovému soudu 

pouze v jednom vyhotovení (doposud 2 vyhotovení) apod. 

Dalším nepříjemným vlivem je stálá nejistota o plánované změně sazeb DPH v roce 

2013. Stav permanentní nejistoty v daňové oblasti ekonomice škodí. Pokud si totiţ 

spotřebitelé ani firmy nejsou jistí, co mají v příštím roce čekat, zaujmou opatrný postoj. 

A to zejména ke svým peněţenkám a rozpočtům a ještě více utlumenou domácí 

poptávku česká ekonomika rozhodně nepotřebuje.  

Ekonomické faktory 

Ekonomická situace je v současné době nejvíce ovlivněna finanční krizí. Tato 

dlouhotrvající krize ničí všechny vyspělé ekonomiky světa. 

Z důvodu analýzy společnosti Studio ABC, s.r.o. se budu i nadále podrobněji věnovat 

kraji Vysočina.  

 Hospodářství a průmysl – Tradičně významné postavení má v kraji Vysočina 

zemědělství. Území Vysočiny je optimální pro produkci brambor, olejnin, 

pastevní chov skotu. Většina zemědělských podniků je zaměřena na kombinaci 

rostlinné a ţivočišné výroby.  Přestoţe se podíl zemědělství na tvorbě hrubé 

přidané hodnoty od roku 2000 (10,7 %) výrazně sníţil, v roce 2010 byl mezi 

kraji nejvyšší s 4,0 %. Vlivem vydařené sklizně došlo ke zvýšení rostlinné 

produkce, a to o 10,7 %, rovněţ ţivočišná produkce zaznamenala zvýšení o 2,1 

%.  Celková sklizeň obilovin na Vysočině v roce 2011 ve výši přes 748 tisíc tun 

byla čtvrtá nejvyšší v rámci České republiky za Středočeským, Jihomoravským 

a Jihočeským krajem. Vysočina je tradičně dominantním krajem v pěstování 

brambor. Také v roce 2011 se kraj podílel více neţ jednou třetinou na celkové 

produkci brambor v ČR.  

V roce 2011 mělo v Kraji Vysočina sídlo 140 průmyslových podniků se 100 a 

více zaměstnanci, coţ představuje 6 % z republikového úhrnu. V průměru 

zaměstnávaly tyto průmyslové podniky 47 092 fyzických pracovníků, tj 6,1 % z 

republikového úhrnu. Na rozdíl od vývoje v České republice, kde zaměstnanost 

v průmyslu vzrostla o 3,4 %, v Kraji Vysočina byl zaznamenán nárůst o 6,9 %, 

coţ je čtvrtý nejvyšší nárůst mezi kraji ČR. Průmyslové podniky na Vysočině 
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zaznamenaly v roce 2011 nárůst trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

průmyslové povahy o téměř 11 %. 

 Podnikatelská aktivita - Regionální podíl na celkovém republikovém počtu 

subjektů zachycených v RES se dlouhodobě pohybuje okolo 4 %. V meziročním 

porovnání došlo na Vysočině k nárůstu o 1 675 ekonomických subjektů, tj. o 1,6 

%. Více neţ 80 % krajského registru tvoří fyzické osoby, z nichţ jednoznačně 

převaţují osoby podnikající na základě ţivnostenského zákona, tj. ţivnostníci. 

Počet podnikatelů – ţivnostníků na Vysočině přesáhl hranici 76 tisíc, to 

znamená, ţe meziročně přibylo 1 309 soukromých podnikatelů. Při relativním 

vyjádření počtu soukromých podnikatelů na 1 000 obyvatel kraje se tento 

ukazatel pohybuje kolem 149 a Kraj Vysočina zůstává z tohoto pohledu 

regionem s nejniţší podnikatelskou aktivitou v České republice. Nejvíce 

soukromých podnikatelů v přepočtu na obyvatele pěti okresů Kraje Vysočina 

bylo na Pelhřimovsku (162) a nejméně v okrese Třebíč (140). Ke konci loňského 

roku bylo v RES zapsáno 20 727 právnických osoba proti roku 2010 jich přibylo 

209 (index 101,0 %). Nejčastější formou jsou společnosti s ručením omezeným, 

které tvoří 90 % všech obchodních společností. (31) 

 Míra inflace – Vývoj cenové hladiny se dotýká kaţdého z nás a pro firmu má 

vysoký růst inflace negativní dopad z důvodu zvýšení provozních nákladů, 

nákladů na mzdy či nákladů na materiál. Vývoj míry inflace uvádí tabulka 5: 

Tab. 5: Vývoj míry inflace (32) 

Rok 

Průměrný index 

spotřebitelských 

cen 

Meziroční 

inflace 

10/2012 3,3 % 3,4 % 

2011 1,9 % 2,4 % 

2010 1,5 % 2,3 % 

HDP – Podíl kraje Vysočina na hrubém domácím produktu České republiky se v 

posledních letech pohybuje kolem 4 %. V roce 2010 činil hrubý domácí 

produktu na 1 obyvatele v kraji přes 292 tisíc Kč, coţ je více neţ 81,5 % 
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průměru České republiky. Pokud se podíváme na tabulku č. 6 zachycující vývoj 

HDP v České republice za poslední tři roky, neunikne nám, ţe hrubý domácí 

produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v roce 2012 ve 3. čtvrtletí 

vykázal záporné hodnoty. Důvodem tohoto meziročního poklesu byla především 

slábnoucí domácí poptávka, zejména sniţující se investice do stavebnictví, 

strojního vybavení a dopravních prostředků, významný pokles však měly i 

spotřební výdaje domácností. 

Tab. 6: Vývoj HDP v ČR (33)  

Rok 

HDP r/r 

 v % 

3Q/2012 - 1,5  

2011 1,7 

2010 2,2 

Politické faktory 

Jak jsem jiţ výše zmínila, po vstupu České republiky do EU, je naše legislativa 

slaďována s legislativou EU, coţ sice mnohdy vede k nárůstu byrokracie, ale na druhou 

stranu podnikatelé tímto členstvím získali moţnost čerpat některé výhody programů a 

dotací z fondů EU, které podporují podnikání. Prohloubila se míra otevřenosti 

ekonomiky. Vláda a parlament ČR jsou stále podnikateli kritizováni za zásahy do 

ekonomiky a za neschopnost prosazovat a hájit zájmy českých podnikatelů v institucích 

EU. 

Technologické faktory 

Kaţdá společnost musí sledovat trendy ve vývoji technologie, aby se zdokonalovaly její 

výrobní procesy, byla schopna reagovat na měnící se poţadavky trhu a zůstávala 

konkurenceschopná. Jiţ v samých počátcích vývoje společnosti Studio ABC, s.r.o. byl 

kladen důraz na investice do nových technologií reklamní výroby, které můţe tato 

společnost svým zákazníkům nabídnout. Tyto investice byly úspěšné a společnost si tak 

vybudovala dobré postavení na trhu. Na Vysočině je v tomto oboru podnikání většinou 

na 2. – 3. místě. 
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 V současné době společnost Studio ABC, s.r.o. vyuţívá poměrně moderní výrobní 

zařízení. Je však samozřejmé, ţe společnost vyrábějící toto zařízení přichází s řadou 

inovací.  Hlavní překáţkou pro Studio ABC, s.r.o. jsou v současné době volné finanční 

prostředky na obměnu výrobního zařízení. 

Další oblastí, která je v dnešní době pro podnikání nezbytná, je informační technologie. 

Ta je velkým přínosem a velice člověku usnadňuje a urychluje práci. Společnost Studio 

ABC, s.r.o. si je vědoma tohoto přínosu a denně se ve své činnosti opírá o práci 

s počítači a příslušenstvím, které ke své činnosti nezbytně potřebuje. V důsledku toho se 

stále snaţí implementovat různé novinky z této oblasti a vyuţívat tak stále modernější 

postupy výroby především v oblasti návrhů předtiskové přípravy. 

3.4.2 Porterův model 5 sil 

Nyní budu analyzovat stav v daném oboru. Budu zkoumat konkurenci, hrozbu 

substitutů, existující bariéry vstupu nových firem do daného oboru a také sílu zákazníků 

a dodavatelů. 

Konkurence 

Společnost Studio ABC, s.r.o. se orientuje především na reklamní výrobu zahrnující 

řezanou reklamu, velkoplošný tisk, laminaci, předtiskovou přípravu a laserový tisk. 

Tyto sluţby byly dále rozšířeny o velkoobchod s plastovými deskami SIMONA, které 

se podařilo prosadit v oblasti působení společnosti, zejména především pro osvědčené 

kvality při zpracování a odolnosti vůči povětrnostním vlivům. 

V oboru, kde se společnost nachází je řada konkurentů, ale těch, kteří poskytují stejný 

sortiment jako společnost Studio ABC, s.r.o. jiţ tolik není, neboť pořízení výrobního 

zařízení pro velkoplošný tisk a práci s plastovými deskami Simona je uţ značně 

nákladné.  Velkým plusem společnosti je, ţe výroba je výhradně na zakázku zákazníků, 

mezi kterými je řada velkých společností a díky dobrým referencím získala 

v posledních dvou letech významné zakázky.  

Mezi významné konkurenty sídlící v kraji Vysočina a nabízející obdobný sortiment 

reklamní výroby patří například firma YASHICA, s.r.o., která má dlouholetou tradici a 

jde o podstatně větší firmu neţ je společnost Studio ABC, s.r.o. a poskytuje sluţby 
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v oblasti marketingu a reklamy po celé ČR pomocí 4 poboček, z nichţ 2 působí na 

Vysočině ve městech Jihlava a Třebíč. 

Hrozba substitutů 

Také reklamní výroba má své substituty, kterými je kaţdý druh reklamní tvorby, který 

není vytištěn. Jde například o reklamu ve sdělovacích prostředcích jako je televize, 

rádio či internet.  

Bariéry vstupu nových firem do daného oboru 

Zájemců vstupu do tohoto odvětví, není mnoho. V reklamní výrobě, kvůli celosvětové 

krizi a nasycenosti trhu, spíše firem ubývá, neţ začíná. Na trhu se drţí pouze stabilní 

společnosti mající jiţ zavedené obchodní kontakty s významnými zadavateli a dobrými 

referencemi. Je nutno přehlédnout také k tomu, ţe strojové vybavení, které se vyuţívá 

při reklamní výrobě je nákladné a vyţaduje větší výrobní prostory. 

Síla zákazníků 

Tato zájmová skupina ovlivňuje existenci společností působících v oboru reklamní 

výroby. Společnosti jsou závislé na jejich objednávkách. O rozhodnutí, kterou 

společnost si zákazník vybere, rozhoduje zejména cena, dobré reference, kvalitně 

odvedená práce, která bude co nejlépe odráţet poţadavky a představy klienta. Prodejní 

cena musí být taková, aby společnost získala nové zákazníky a zároveň si udrţela 

stávající. Stávající zákazníci se totiţ snaţí stlačovat cenu stále níţe. Dlouholetá 

spolupráce s celou řadou firem přispívá ke korektním obchodním vztahům a 

vyjednávání o ceně je potom mnohdy snazší. Velkou výhodou je, ţe dlouholetý 

obchodní partner Studia ABC, s.r.o. uţ ví, ţe za své peníze dostane kvalitně 

zpracovanou zakázku, která bude maximálně odpovídat jejich poţadavkům a 

představám a je ochotna za toto zaplatit. 

Mezi významné zákazníky společnosti Studio ABC, s.r.o. patří například: 

 Bosch Diesel, s.r.o. 

 Kronospan 

 Automotive Lighting 

 ICOM transport, a.s. 
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Síla dodavatelů 

Společnost Studio ABC, s.r.o. spolupracuje s mnoha dodavateli, se kterými má 

dlouhodobé vztahy. Snahou podniku je, aby dodávané zboţí bylo za výhodnou cenu, ale 

zároveň se jednalo o kvalitní a moderní materiály. 

Mezi významné dodavatele materiálu a zařízení patří: 

 HSW Signall, s.r.o. 

 ANTALIS, s.r.o. 

 atelier duplex, s.r.o. 

 Multiexpo, s.r.o. 

Firma Multiexpo, s.r.o. je pro společnost Studio ABC, s.r.o. nejvýznamnějším 

dodavatelem, se kterým má dlouholeté dobré obchodní vztahy. Multiexpo, s.r.o. 

poskytuje ze všech dodavatelů největší slevy a aţ 90-ti denní splatnost faktur. 

3.4.3 Analýza ,,7 S faktorů“ 

Provedu vnitřní analýzu firmy z hlediska strategie, struktury, systému, sdílené hodnoty, 

stylu, spolupracovníků a schopností. 

Strategie společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Obecnou strategií společnosti je udrţet si stálé zákazníky a být schopna získávat nové. 

Strategií je nejen zvýšení výroby, ale také poskytování širšího sortimentu výroby, stále 

modernějších způsobů provedení a jedinečných designů produktů reklamní výroby. 

Společnost je zakázkového typu, proto si myslím, ţe je pro ni vhodná strategie 

diferenciace, kdy společnost nabízí lepší produkty či sluţby za stejnou cenu jako její 

konkurence. Společnost se můţe v oblasti reklamní výroby odlišně realizovat především 

v nabízení doprovodných sluţeb. Tím můţe být například automatická likvidace 

některých typů reklamy po vypršení doby její platnosti a schopnost pracovat za kaţdých 

okolností. Například naše společnost je známá prováděním prací i přes noc. 

Podle mého názoru by se společnosti s ohledem na finanční krizi a zvýšení 

hospodářského výsledku vyplatila rovněţ strategie vůdčího prvenství v nízkých 

nákladech, kdy společnost nabízí nízké ceny výrobků či sluţeb. Společnost se tak můţe 
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stát konkurenceschopnou především díky nízkým cenám a získat tak větší podíl trhu. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné vybavení novými kvalitními výrobními stroji, které 

umoţní levnější a efektivnější výrobu a to při udrţení stávající kvality a přispějí 

k dalšímu rozšíření sortimentu a produkovaného mnoţství, coţ přivede do firmy další 

zákazníky. 

Organizační struktura společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Organizační strukturu společnosti lze charakterizovat jako liniově štábní. Hlavním 

úkolem organizační struktury je rozdělení kompetencí, pravomocí a úkolů mezi všechny 

pracovníky společnosti. Vzhledem k tomu, ţe jde o malou společnost, má skutečně 

kaţdý pracovník přesně definovanou pracovní náplň, která odpovídá jeho odborné 

specializaci. Plusem je také rychlost rozhodování, která vychází z jasně vymezené 

nadřízenosti a podřízenosti. 

Informační systémy společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o menší společnost, nejsou vyuţívány speciální 

informační systémy. Ke zpracovávání informací a údajů ohledně zakázek slouţí 

jednoduchá firemní databáze, která je přístupná ze všech počítačů ve firmě. Ke 

komunikaci je vyuţíván především firemní e-mail a telefon.  

Styl řízení společnosti Studio, s.r.o. 

Styl řízení ve společnosti je demokratický. Vzhledem k tomu, ţe jde o reklamní studio, 

je od všech zaměstnanců vyţadován vysoký stupeň fantazie a kreativity. Z tohoto 

důvodu, je zaměstnancům ponechána moţnost vyjádřit se, přednést návrh a přinášet 

nové nápady s tím, ţe vedení, tedy jednatelé společnosti, si ponechávají svou 

odpovědnost v konečných rozhodnutích. 

Spolupracovníci společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Pro spolupracovníky je velmi důleţitá dobrá motivace, aby zůstali své firmě věrní a 

pracovali tak, aby odváděli kvalitní práci, která povede k dosahování zisku. Bohuţel 

v této společnosti tomu tak není. Vedení firmy si vybírá hodně mladé zaměstnance, ve 

kterých vidí mládí, svěţest, spousty nových nápadů, kreativity, fantazie a pohyb 

v moderním prostředí, ze kterého čerpají nové trendy. Většina těchto lidí ovšem 

postrádá serióznost a vztah k pevnému řádu, jako je pevně stanovená pracovní doba, 
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termíny odevzdání zakázek apod. Toto vše naopak nepřispívá společnosti na jejím 

správném chodu a je zřejmé, ţe tito zaměstnanci nejsou správně motivováni. 

Zaměstnanci by měli být nejen odměňování za kvalitně odvedenou práci, ale i trestáni 

za pozdní příchody či nedodrţování termínů zakázek. Spokojený zaměstnanec má vţdy 

snahu udělat něco navíc, neţ ten, který ví, ţe ať udělá cokoliv, bude odměněn stejnou 

pevně stanovenou mzdou. 

Sdílené hodnoty společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Jak jsem zmínila v předchozí podkapitole, zaměstnanci podniku nemají příliš vţitý 

pevný řád, který by přispíval k hladšímu chodu společnosti. Kladem je ovšem kreativita 

a zdravá rivalita mezi zaměstnanci přicházet s co nejlepšími nápady, která nakonec vţdy 

vyvrcholí efektivní spoluprací. Společnost vyzařuje svěţestí a přátelskou atmosférou. 

Schopnosti společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Jsem přesvědčená, ţe v oblasti reklamní výroby je společnost schopná nabízet velmi 

kvalifikovanou práci na vysoké úrovni. Přispívá k tomu, jak jsem jiţ výše zmínila, 

odborně specializovaný a vysoce kreativní personál a rovněţ odbornost a jiţ dlouholeté 

zkušenosti vedení společnosti v oblasti reklamy. Velmi důleţitá je schopnost rychlé 

adaptace na potřeby a poţadavky klientů a to se společnosti zatím výborně daří a 

mnohdy i předčí očekávání klientů.  

3.4.4 SWOT analýza  

V této části se zaměřím na analýzu stavu společnosti Studio ABC, s.r.o. z hlediska 

jejích silných a slabých stránek, hrozeb a příleţitostí. 

Silné stránky 

 Dlouholetá praxe v oboru, 

 dobré vztahy s obchodními partnery, 

 ochota efektivně investovat finanční prostředky za účelem zlepšení současné 

situace, 

 kvalitní produkty, 

 individuální přístup, 
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 umístění společnosti v centru města, 

 dobrá propagace a reklama. 

Slabé stránky 

 Pronájem výrobních prostor, 

 omezené prostory pro plánované rozšíření výroby, 

 absence výrobní technologie umoţňující rozšíření nově plánovaného sortimentu 

na zahraniční trhy, 

 nedostatek finančních prostředků pro nákup nové výrobní technologie. 

Příležitosti 

 Čerpání dotace z fondu EU, 

 efektivně investovat finanční prostředky pro zlepšení současného stavu, 

 nové moderní výrobní technologie, 

 rozšíření sortimentu, 

 zvýšení výroby, 

 noví zákazníci, 

 zvýšení konkurenceschopnosti, 

 proniknutí na zahraniční trhy. 

Hrozby 

 Vstup nové konkurence na trh, 

 růst provozních nákladů, 

 růst nákladů na pracovní sílu, 

 platební neschopnost odběratelů, 

 vlivy ekonomické krize. 

Z provedené SWOT analýzy je zřejmé, ţe silné stránky převaţují nad slabými 

stránkami. Tento fakt vychází z dlouholeté praxe v oboru, schopných zaměstnanců a 
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dobrých vztahů s obchodními partnery. Za nedostatek společnosti, který by mohl být 

hrozbou, povaţuji omezené prostory pro plánované rozšíření výroby a tím ne absolutně 

ideální podmínky pro modernizaci a rozšíření sortimentu. Současně toto negativum 

můţe být kompenzováno ochotou vyřazovat zastaralé stroje výroby (omezené prostory) 

a efektivně investovat finanční prostředky za účelem zlepšení současné situace. Dalším 

mínusem je nedostatek finančních prostředků pro nákup nové výrobní technologie, která 

by umoţnila rozšíření sortimentu, získání dalších nových klientů a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Pro tyto účely se výborně jeví příleţitost dotace formou 

finančních prostředků z fondů EU k pořízení nového výrobního stroje, který umoţní 

vyrábět nově plánovaný sortiment a proniknout s ním na zahraniční trhy. 

3.5 Objekt investice 

Jak jsem jiţ zmínila vstupem České republiky do Evropské unie, vznikla podnikatelům 

moţnost vyuţívat moţnosti čerpání výhod programů a dotací z fondů EU, které 

podporují podnikání. 

Společnost Studio ABC, s.r.o. se tak bude snaţit vyuţít moţnosti čerpání dotace 

z programu Rozvoj na pořízení CNC frézy VHF, kterou, jak vyplynulo ze SWOT 

analýzy potřebuje k modernizaci reklamní výroby, která by zajistila rozšíření 

nabízeného sortimentu, zvýšení podílu na trhu a ještě lepší moţnost plnit poţadavky 

svých klientů. Toto zařízení umoţní vyrábět další druhy reklamní výroby, které 

povedou jednoznačně ke zvýšení konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků a 

tím k nárůstu zisku společnosti. 

Společnost Studio ABC, s.r.o. si od dodavatelské firmy Multiexpo, s.r.o. nechala 

vypracovat nabídku a kalkulaci ceny pořízení poţadovaného výrobního zařízení. Tato 

nabídka je v plném rozsahu uvedena v příloze č. 1. 

Nyní se pokusím pouze stručně vymezit, co je tedy předmětem investice. 

Cílem pořízení je tedy CNC fréza VHF (Obr. 5). Jde o obráběcí stroj, který výrazně 

zvyšuje kreativitu kaţdého uţivatele. VHF je společnost s dlouholetými zkušenostmi 

z oblasti obrábění materiálu. Jejich produkty jsou sloţeny výhradně z dílů vyrobených 

v Německu, coţ je zárukou vysoké kvality a mimořádné spolehlivosti. Jak bývá u 
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tohoto segmentu zvykem, jedná se o modulový systém, kde si kaţdý zákazník vybere 

dle svých poţadavků. 

 

 

Obr. 5: Fréza VHF Cam 3020 

Prvním krokem ke vstupu při výběru je volba vhodného systému. Který se skládá 

z mechaniky a CNC. Společnost Studio ABC, s.r.o. si z pěti nabízených modulů vybrala 

pro své účely Active pro line – právě tato řada je určena pro SignMakery. SignMaker je 

software obsahující kompletní vybavení pro efektivní návrh a tisk etiket, štítků a 

čárových kódů. Výbornými parametry ceny je tak dostupným zařízením, pro všechny, 

kteří chtějí rozšířit své sluţby o tvarový ořez téměř všech deskových materiálů 

prodávaných v oblasti reklamy, coţ má pro společnost Studio ABC, s.r.o. největší 

význam. Vakuový stůl má dostatečný výkon, aby mohl udrţet i méně přilnavé 

materiály.  Rovněţ je na výběr se spoustou příslušenství, které usnadní práci a zvýší 

produktivitu stroje. 

Z moţnosti dodávaných rozměrů si společnost vybrala variantu modelu CAM 2030 

Active Pro o rozměrech 2020 x 3020 x 70 mm.  

V ceně je zahrnut vybraný stůl s pojezdem, CNC 980, vakuový stůl a kompletní sada 

kabelů. 
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Vzhledem k tomu, ţe se jedná o modulový systém, kaţdý zákazník si vybere obráběcí 

zařízení dle svých potřeb. Společnost Studio ABC, s.r.o. si vybrala Oscilační jednotku, 

která slouţí k čistému ořezu měkkých materiálů, které mají tendenci se třepit. Je moţno 

si objednat elektricky poháněnou, která má oscilační kmitočet kolem 3600 zdvihů za 

minutu a nástroj se pohybuje ve výšce 3-4 mm. Profesionálnější zařízení je poháněno 

pneumaticky a dosahuje dvojnásobných parametrů tj. kmitočet aţ 9000 zdvihů/min a 

výška 10 mm. U pneumatického zařízení je potřeba zajistit konstantní tlak min 6 bar 

(spotřeba vzduchu 250 l/min). 

 Součástí je také Rilovací kolečko.  

Další součástí je volitelné příslušenství, které si opět společnost zvolila dle vlastního 

uváţení, jeho součástí je: 

Odsávací jednotka – odsává jemné a hrubé částice. Díky tomu uchovává stále čistou 

řeznou plochu. Moţno pouţít současně jako chladící jednotku.  Moţnost automatického 

sepnutí při začátku obrábění. 

Chlazení a stříkací jednotka  - některé nástroje a materiály vyţadují chlazení. Je 

moţno dodat s automatickým ventilem pro přepínání chlazení během a po obrábění. 

Standardně se dodává s moţností měnit mnoţství chladícího spreje. 

Control panel – jedná se o dálkové ovládání, které umoţňuje volný pohyb kolem stroje 

společně s moţností ovládat stroj. 

Pro oblast kalibrace a měření si společnost navolila: 

 Kalibrace výšky nástroje – pomoci tohoto jednoduchého nástroje ručně nastavíte 

výšku materiálu. Nástroj se pouze dotkne a jednoduše tak změří výšku.                                         

Laser – jednoduše definuje počáteční bod. Laser je umístěn na mostě stolu a svírá 

přesný úhel 90 stupňů.   

Nedílnou součástí je software. Fréza VHF se dodává se software CENON, který pracuje 

v prostředí 2D. Software je kompatibilní Corel, Autocad. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V této části diplomové práce se zaměřím na investiční projekt, kterým je pořízení nové 

technologie, která je podrobně popsána v kapitole 3.5 Objekt investice. Vyčíslím 

pořizovací náklady projektu a moţnosti financování. Dále sestavím plán nákladů, 

výnosů, výsledku hospodaření a cash flow a zhodnotím ekonomickou efektivnost 

jednotlivých variant financování projektu. Následně uvedu časový harmonogram 

projektu a rizika a přínosy projektu. Závěrem bude zjištění, zda společnost Studio ABC, 

s.r.o. splňuje podmínky přijatelnosti projektu. 

4.1 Investiční projekt společnosti Studio ABC, s.r.o. 

Záměrem projektu je: 

 zvýšení konkurenceschopnosti,  

 modernizace a rozšíření sortimentu výroby, 

 zvýšení zaměstnanosti, 

 proniknutí na zahraniční trhy s nově plánovaným produktem, 

 získání nových zakázek 

 a to zakoupením nového výrobního zařízení CNC fréza VHF, která je podrobně 

popsána v kapitole 3.5 a jejíţ náklady jsou dodavatelskou firmou Multiexpo, s.r.o. 

vyčísleny na 1.643.000,- Kč, neboť si společnost Studio ABC, s.r.o. vybrala variantu 

pneumatické výměny nástrojů (viz příloha č. 1). 

Velkým přínosem pro Společnost Studio ABC, s.r.o. bude zejména moţnost rozšířit 

sortiment v oblasti řezané reklamy nejen z papíru, ale i lepenky a dalšího deskového 

materiálu pouţívaného v moderní reklamní výrobě.  

Společnost Studio ABC, s.r.o. má jiţ zajištěnou zakázku výroby nejméně 1000 kusů 

hliníkových siluet (společnost si nepřeje uvádět podrobnější popis), na jejichţ výrobu 

má výhradní právo a s dalším zatím odhadovaným počtem expandovat do zahraničí, 

zejména do Německa.  

Dalšími moţnostmi vyuţití je vytváření velkých deskových nápisů zejména názvů 

společností a dále postav či siluet. 
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Toto výrobní zařízení bude ve společnosti Studio ABC, s.r.o. první svého druhu. Pro 

jeho obsluhu budou přijati dva aţ tři noví zaměstnanci, kteří posílí stávající pracovní 

team. Nově vzniklé pracovní pozice budou vhodné pro muţe i ţeny, coţ vyhovuje 

podmínkám přijatelnosti projektu z důvodu, ţe nedochází k porušování horizontální 

politiky EU, jejímţ jedním ze základních principů je dodrţení rovných příleţitostí mezi 

muţem a ţenou. 

Definované cíle projektu splňují podmínky OP Podnikání a inovace v prioritní ose 

Rozvoj firem v programu podpory Rozvoj. 

4.1.1 Pořizovací náklady projektu -  způsobilé výdaje 

Tab. 7: Pořizovací náklady projektu 

Název Částka 

Cena stroje 1.643.000,- Kč 

Doprava stroje       3.000,- Kč 

Montáţ stroje       4.000,- Kč 

Celkové náklady pořízení 1.650.000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost Studio ABC, s.r.o. plánuje nákup výrobního zařízení CNC fréza VHF od 

dodavatelské společnosti Multiexpo, s.r.o., od níţ si nechala vypracovat nabídku (viz 

příloha 1) a se kterou spolupracovala jiţ v minulosti a mají dobré obchodní vztahy. 

Společnost Studio ABC, s.r.o. plánuje odebírat potřebný materiál od svých stávajících 

dodavatelů, se kterými, jak jsem jiţ zmínila, má dobré dlouholeté obchodní vztahy a 

čerpá od nich příznivé nákupní podmínky. 

Zaměstnanci budou i nadále pracovat za pomoci programu Corel Painter X, kde se 

vizuálně zpracovává návrh zakázky. Tento výstup je moţné vizuálně prezentovat 

klientovi a následně přenést do ovládacího software CENON, který je součástí 

pořizované CNC frézy VHF. Poté zaměstnanci obsluhují samotnou frézu při produkci 

výstupu dané reklamní výroby.  Posledním krokem je instalace reklamní výroby na 

místě určení nebo (coţ je méně časté) osobní vyzvednutí či pouhé doručení zadavateli 
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zakázky. Odpad, který při výrobní činnosti vzniká, daruje společnost mateřským 

školkám v okolí, které si společnost Studio ABC, s.r.o. za tímto účelem vyhledaly a 

zbytky lepících fólií pouţívají k výtvarné výchově dětí. 

Pořízení této nové technologie by společnosti umoţnilo rozšíření eortimentu výroby se 

zvýšením produkce, a zvýšením mezd zaměstnanců a zisků společnosti. 

4.2 Možnosti financování investičního projektu 

Pro hledání moţných variant spolufinancování dlouhodobého majetku se společnost 

Studio ABC, s.r.o. rozhodla proto, ţe nemá dostatek vlastních finančních prostředků pro 

pořízení nového výrobního zařízení. Společnost předpokládá, ţe projekt bude úspěšný a 

část peněţních prostředků se jí vrátí při získání dotace z fondů EU. Vzhledem k tomu, 

ţe mezi ţádostí a vyplacením finančních prostředků z dotace vzniká časový nesoulad, 

neboť finance na projekt jsou vypláceny aţ po realizaci, je nutné uvaţovat o moţné 

formě financování. 

V této kapitole se zaměřím na moţnost financování formou: 

 Finančního leasingu 

 Investičního úvěru 

 Dodavatelského úvěru 

4.2.1 Finanční leasing 

Po podrobném prostudování podmínek přijatelnosti projektu jsem zjistila, ţe leasing 

spadá do nezpůsobilých výdajů, takţe jej nelze pouţít, neboť není jako forma 

financování EU podporován. 

Myslím si, ţe to není škoda, neboť při vyuţití leasingu jako formy financování 

pořizovaný majetek přechází do vlastnictví aţ po jeho splacení, coţ znamená, ţe 

společnost přichází o daňovou výhodu ve formě odpisů. 

4.2.2 Investiční úvěr 

Dalším moţným řešením je získání střednědobého investičního úvěru. Společnost 

Studio ABC, s. r. o. se bude rozhodovat mezi nabídkou UniCredit Bank Czech 
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Republic, a. s. a Volksbank a. s., se kterými se společnost Studio ABC, s. r. o. dohodla 

na nejpřijatelnějších podmínkách.  

Varianta A – UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

U této banky jde o Business investiční úvěr standardní s dobou splatnosti 1 – 5 let. 

Splácení je měsíční anuitní/rovnoměrné (v našem případě 36 měsíců konstantní anuita) 

a jsou po celou dobu trvání úvěru neměnné. Podmínkou při poskytnutí úvěru je, ţe 

ţadatel musí zaplatit minimálně 20 % z celkové hodnoty investice z vlastních zdrojů. 

Ţadatel pak ručí bianco směnkou s avalem (viz.tabulka 8). (34) 

Tab. 8: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – Údaje o úvěru 

Banka 
UniCredit Bank Czech 

Republic, a. s. 

Úvěr 1.100.000,- Kč 

Vlastní prostředky 550.000,- Kč 

Délka splácení 3 roky 

Úroková sazba 8,5 % p.a. 

Počet splátek 36 

Měsíční anuita 34.724,29 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Tab. 9: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – Splátkový kalendář 

Období 

[měsíc] 
Anuita [Kč] Úrok [Kč] Úmor [Kč] Zůstatek dluhu [Kč] 

0 
   

1100000,00 

1 34724,29 7791,67 26932,62 1073067,38 

2 34724,29 7600,89 27123,40 1045943,98 

3 34724,29 7408,77 27315,52 1018628,46 

4 34724,29 7215,28 27509,01 991119,46 

5 34724,29 7020,43 27703,86 963415,59 

6 34724,29 6824,19 27900,10 935515,50 

7 34724,29 6626,57 28097,72 907417,78 

8 34724,29 6427,54 28296,75 879121,03 

9 34724,29 6227,11 28497,18 850623,85 

10 34724,29 6025,25 28699,04 821924,81 

11 34724,29 5821,97 28902,32 793022,49 

12 34724,29 5617,24 29107,05 763915,44 

13 34724,29 5411,07 29313,22 734602,22 

14 34724,29 5203,43 29520,86 705081,36 

15 34724,29 4994,33 29729,96 675351,40 

16 34724,29 4783,74 29940,55 645410,84 

17 34724,29 4571,66 30152,63 615258,21 

18 34724,29 4358,08 30366,21 584892,00 

19 34724,29 4142,99 30581,30 554310,70 

20 34724,29 3926,37 30797,92 523512,78 
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21 34724,29 3708,22 31016,07 492496,70 

22 34724,29 3488,52 31235,77 461260,93 

23 34724,29 3267,26 31457,03 429803,90 

24 34724,29 3044,44 31679,85 398124,06 

25 34724,29 2820,05 31904,24 366219,81 

26 34724,29 2594,06 32130,23 334089,58 

27 34724,29 2366,47 32357,82 301731,76 

28 34724,29 2137,27 32587,02 269144,74 

29 34724,29 1906,44 32817,85 236326,89 

30 34724,29 1673,98 33050,31 203276,58 

31 34724,29 1439,88 33284,41 169992,17 

32 34724,29 1204,11 33520,18 136471,99 

33 34724,29 966,68 33757,61 102714,37 

34 34724,29 727,56 33996,73 68717,64 

35 34724,29 486,75 34237,54 34480,10 

36 34724,29 244,23 34480,06 0,00 

∑ 1250074,44 150074,49 1100000,00 0,00 

Zdroj: Vypracováno autorem 

V první variantě by společnost Studio ABC, s. r. o. zaplatila na úrocích částku 

150.074,49 Kč (Tab. 9). 

Varianta B – Volksbank, a.s. 

Banka poskytuje střednědobé investiční úvěry pro podnikatele se splatností 1 - 5 let. 

Úvěr lze vyuţít na financování investic, jako jsou nákup strojního zařízení či 

nemovitosti, vybavení administrativních prostor, refinancování úvěrů u jiných bank 

apod.  Úvěr je poskytován v CZK, v EUR či v USD a je zde moţnost volby pohyblivé 
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či fixní úrokové sazby, rovněţ je nabízeno individuální zajištění dle výše úvěru. 

V našem případě zajištění avalovanou krycí blankosměnkou. V případě potřeby můţe 

majitel předčasně částečně nebo úplně splatit zbytek dluţné částky (viz. tab. 10). (35) 

Tab. 10: Volksbank CZ, a.s. – Údaje o úvěru 

Banka Volksbank CZ, a.s. 

Úvěr 1.100.000,- Kč 

Vlastní prostředky 550.000,- Kč 

Délka splácení 3 roky 

Úroková sazba 9 % p.a. 

Počet splátek 36 

 Měsíční anuita 34.979,71 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Tab. 11: Volksbank CZ, a.s. – Splátkový kalendář  

Období 

[měsíc] Anuita [Kč] Úrok [Kč] Úmor [Kč] Zůstatek dluhu [Kč] 

0 

   

1100000,00 

1 34979,71 8250,00 26729,71 1073270,29 

2 34979,71 8049,53 26930,18 1046340,11 

3 34979,71 7847,55 27132,16 1019207,95 

4 34979,71 7644,06 27335,65 991872,30 

5 34979,71 7439,04 27540,67 964331,63 

6 34979,71 7232,49 27747,22 936584,41 
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7 34979,71 7024,38 27955,33 908629,08 

8 34979,71 6814,72 28164,99 880464,09 

9 34979,71 6603,48 28376,23 852087,86 

10 34979,71 6390,66 28589,05 823498,81 

11 34979,71 6176,24 28803,47 794695,34 

12 34979,71 5960,22 29019,49 765675,84 

13 34979,71 5742,57 29237,14 736438,70 

14 34979,71 5523,29 29456,42 706982,28 

15 34979,71 5302,37 29677,34 677304,94 

16 34979,71 5079,79 29899,92 647405,02 

17 34979,71 4855,54 30124,17 617280,84 

18 34979,71 4629,61 30350,10 586930,74 

19 34979,71 4401,98 30577,73 556353,01 

20 34979,71 4172,65 30807,06 525545,95 

21 34979,71 3941,59 31038,12 494507,83 

22 34979,71 3708,81 31270,90 463236,93 

23 34979,71 3474,28 31505,43 431731,50 

24 34979,71 3237,99 31741,72 399989,78 

25 34979,71 2999,92 31979,79 368009,99 

26 34979,71 2760,07 32219,64 335790,35 

27     34979,71 2518,43 32461,28 303329,07 

28     34979,71 2274,97 32704,74 270624,33 

29     34979,71 2029,68 32950,03 237674,30 
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30     34979,71 1782,56 33197,15 204477,15 

31     34979,71 1533,58 33446,13 171031,02 

32     34979,71 1282,73 33696,98 137334,04 

33     34979,71 1030,01 33949,70 103384,34 

34     34979,71 775,38 34204,33 69180,01 

35     34979,71  518,85 34460,86 34719,15 

36     34979,71 260,39 34719,32 0,00 

∑ 1259269,56 159269,39 1100000,00 0,00 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V druhé variantě by společnost Studio ABC, s. r. o. zaplatila na úrocích částku 

159.269,39 Kč (Tab. 11). 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. by tedy poskytla společnosti Studio ABC, s.r.o. 

lepší nabídku investičního úvěru o 9.195,- Kč. Vedení společnosti Studio ABC, s.r.o. by 

tedy vyuţilo sluţeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a to rovněţ z důvodu jiţ 

dlouhodobější přetrvávající spolupráce s touto bankou. 

4.2.3 Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr je formou obchodního úvěru, který je poskytován dodavatelem 

odběrateli formou odloţení platby za dodané zboţí a je často kryt směnkou vystavenou 

odběratelem. Výhodou je tedy vlastnictví předmětu společností, aniţ by musela být 

uhrazena celá pořizovací cena. 

Společnost Multiexpo, s.r.o. nabídla společnosti Studio ABC, s.r.o. výhodnou nabídku 

dodavatelského úvěru vyplývajícího z dobrého předešlého dlouhodobého dodavatelsko-

odběratelského vztahu. Dodavatel vychází z předpokladu, ţe i při dalších budoucích 

nákupech nových technologií a materiálů se obrátí právě na ně, proto jsou ochotení 

poskytnout společnosti Studio ABC, s.r.o. výhodnější podmínky. 

Vzhledem k tomu, ţe jednou z podmínek přijatelnosti projektu je, ţe nesmí být 

uzavřena objednávka, budou následující výpočty dodavatelského úvěru vycházet 
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z nabídky, kterou poskytla společnost Multiexpo, s.r.o. a předpokladu, ţe k objednávce 

dojde a jak by tedy tento úvěr vypadal. 

Společnost Multiexpo, s.r.o. nabídla úročení úvěru sazbou 6,5 % p.a. a dobu splácení 12 

měsíců. Společnost Studio ABC, s.r.o. by splatila počáteční platbu v částce 550.000,- 

Kč a zbylé splátky budou uhrazeny z budoucích zisků formou 4 splátek (Tab. 12). 

Plánovaný začátek splácení tohoto úvěru by byl v 1. čtvrtletí následujícího roku od 

splacení počáteční platby. 

Tab. 12: Dodavatelský úvěr 

Dodavatel Multiexpo, s.r.o. 

Cena pořizovaného stroje 1.650.000,- Kč 

Počáteční úhrada 550.000,- Kč 

Výše dodavatelského úvěru 1.100.000,- Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Tab. 13: Splátkový kalendář dodavatelského úvěru 

Období 

[čtvrtletí] 

Splátka [Kč] 

 

Ú 

úúúú 

Úrok [Kč] Úmor [Kč] Zůstatek dluhu [Kč] 

0    1.100.000,00 

1  286261,91 

 

17875,00 

 

  268386,91 

 

     831613,09 

 
2  286261,91 

   

13513,71 

 

  272748,20 

 

     558864,89 

 
3  286261,91 

 

  9081,55 

 

  277180,36 

 

      281684,54 

 
4   286261,91 

 

 4577,37 

 

  281684,54 

 

               0,00 

 
∑ 1145047,64 

 

 45047,64 

 

1100000,00 

 

               0,00 

 
Zdroj: Vypracováno autorem 

V případě krátkodobého dodavatelského úvěru by společnost Studio ABC, s.r.o. 

zaplatila úroky v celkové výši 45.047,64 Kč (Tab. 13). 
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4.3 Finanční analýza  

Ve finanční analýze budu zjišťovat, zda pořízení nové technologie opravdu příznivě 

ovlivní rozvoj společnosti. Provedu srovnání projektu ve dvou variantách a to 

financování dodavatelským úvěrem s přiznanou dotací a variantu financování 

dodavatelským úvěrem bez poskytnutí dotace. Dále vytvořím plán nákladů, trţeb, 

výsledku hospodaření a cash flow. V závěru provedu výpočet návratnosti projektu 

v letech a čisté současné hodnoty.  

4.3.1 Plán nákladů, tržeb, výsledku hospodaření a CF 

- Financování projektu dodavatelským úvěrem s poskytnutím dotace 

Následující tabulka připomíná částku pořízení financovanou společností Studio ABC, 

s.r.o., výši dodavatelského úvěru společnosti Multiexpo, s.r.o. a výši podpory 

financování EU, která je podle stanovených kritérií pro posuzovanou společnost 40 % 

(Tab. 14). 

Tab. 14: Dodavatelský úvěr 

Společnosti studio ABC, s.r.o. 550.000,- Kč 

Multiexpo, s.r.o. 1.100.000,- Kč 

Výše podpory  660.000,- Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Plán nákladů 

Tab. 15: Plán nákladů pro jednotlivé roky na provoz zařízení v podniku [Kč] 

Nákladová položka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spotřeba materiálu 266400 2930400 3356640 3692304 3868128 3223440 

Spotřeba energie CNC fréza 

VHF 290 5356 5842 7880 8554 7643 

Odpisy CNC fréza VHF 55000 330000 330000 330000 330000 275000 

Opravy a údržba 3000 19800 21780 23958 26354 24158 

Úroky z úvěru 

 

45048 
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Ostatní náklady 6667 40000 40000 40000 40000 33333 

Mzdové náklady  60000 384000 408000 432000 456000 400000 

Sociální a zdravotní pojištění 20400 130560 138720 146880 155040 136000 

Celkové náklady 411757 3885164 4300982 4673022 4884076 4099574 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Co se týče materiálu desky rightBOND jsou skvělou alternativou všude tam, kde je 

poţadavek na ekonomické provedení zakázky. rightBOND se skládá z oboustranné Al 

vrstvy silné 0,28 mm a černého polyetylénového jádra. Desky rightBOND je moţné 

pouţívat pro 3D aplikace, tzn. frézovat, ohýbat, skládat a tvarovat. Jedna deska má sílu 

3 mm, šíři 1,50 m a délku 3,05 m. Cena za jednu desku je 2.664,- Kč. 

V prvním roce, neboť jde pouze o dva měsíce, by šlo především o výrobu drobných 

zakázek s předpokladem zpracování 100 kusů desek. V roce 2013 dojde k realizaci 

zakázky 1000 kusů siluet a pouze dalších asi 10 % tzn. 100 kusů desek bude vyuţito na 

ostatní menší zakázky. V dalším roce se předpokládá expanze na Německý trh s asi 600 

kusy siluet a ostatní zakázky by jiţ tvořily zpracování dalších asi 600 kusů desek. 

V dalším roce se předpokládá nárůst výroby oproti roku 2015 o zhruba 10 % a 

v následujících letech se nepředpokládá změna ve vyráběném mnoţství. Sledované 

období končí dne 31. 10 2017, coţ je dané dnem ukončení ţivotnosti technologie. 

V letech 2014 a 2016 se předpokládá zvýšení ceny deskového materiálu v průměru  

o 5 % na základě vysledovaného trendu. 

Spotřeba energie je 500 W za hodinu a předpokládá se, ţe stroj bude v roce 2012 

v provozu kaţdý pracovní den v průměru 3 hodiny. V roce 2013 a 2014 v průměru 8 

hodin a v dalších letech v průměru 10 hodin. Cena za 1 kWh v roce 2012 je 4,83 Kč a 

v dalších letech se předpokládá navýšení o 10 %. V roce 2012 počítáme 40 pracovních 

dnů, 2013 a 2014 mají kaţdý 252 pracovních dnů. V roce 2015 je 251 pracovních dnů a 

rok 2016 má 253 pracovních dnů a v roce 2017 půjde o 211 dnů.  

Odpisy jsou podrobněji uvedeny v tabulce č. 16. 
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Tab. 17: Účetní odpisy CNC fréza VHF. CNC fréza VHF bude koupena v říjnu 2012, 

tzn. odpisovat se začne l. 11. 2012, následující měsíc po pořízení. 

V případě moţných oprava a údrţby strojů se v kaţdém roce předpokládá navýšení 

nákladů o 10 %. V prvním roce je částka stanovena na 18.000,- Kč. 

Splátky úvěru jsou podrobně uvedeny v ţádosti o dodavatelský úvěr.  

Do ostatních nákladů jsou zahrnuty například náklady na telefon, propagaci, doprava 

zakázek na místo určení a další náklady související s vyuţíváním stroje. V průměru 

budeme uvaţovat roční částku ve výši 40.000,- Kč. 

Z důvodu pořízení nové technologie a rozšíření sortimentu se vedení společnosti 

rozhodlo pro vytvoření dvou nových pracovních míst. Těmto zaměstnancům bude 

stanovena hrubá mzda ve výši 15.000,- Kč. Mzda se bude kaţdý půlrok zvyšovat o 

500,- Kč v důsledku nárůstu praxe nových zaměstnanců. 

Dalším nákladem je odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců 

ve výši 34 %. Sociální pojištění představuje část 25 % a zdravotní pojištění 9 % (Tab. 

15). 

Tab. 16: Odpisy dlouhodobého majetku (36) 

Odpisová 

skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
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Tab. 17: Účetní odpisy CNC fréza VHF  

Pořizovací cena 1.650.000,- Kč 

1. rok   55.000,- Kč 

2. rok 330.000,- Kč 

3. rok 330.000,- Kč 

4. rok 330.000,- Kč 

5. rok 330.000,- Kč 

6. rok 275.000,- Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Plán tržeb 

Počet prodaných produktů je dán počtem zpracovaných desek. Jiţ v plánu nákladů bylo 

uvedeno, ţe v roce 2012 dojde ke zpracování pouze 100 kusů desek. V roce 2013 

dochází k realizaci zakázky 1000 kusů a k tomu ještě 100 kusů na drobné vedlejší 

zakázky. V roce 2014 dochází k expanzi do Německa s 600 kusy a k tomu je vyráběno 

na vedlejší zakázky dalších 600 kusů. V roce 2015 dochází k nárůstu o dalších 10 % a 

tento stav zůstává neměnný aţ do konce sledovaného období. Jeden kus zpracované 

desky do poţadované zakázky je prodáván v průměrné ceně 4.100,- Kč (Tab. 18). 

Tab. 18: Plán trţeb pro jednotlivé roky z provozu zařízení v podniku [Kč] 

Rok Tržby z prodeje produktů 

2012   410.000 

2013 4.510.000 

2014 4.920.000 

2015 5.412.000 

2016 5.412.000 

2017 4.510.000 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Hospodářský výsledek 

Tab. 19: Hospodářský výsledek s poskytnutím dotace [Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Položka             

Celkové náklady 411757 3885164 4300982 4673022 4884076 4099574 

Výnosy (Tržby) 410000 4510000 4920000 5412000 5412000 4510000 

HV před zdaněním -1757 624836 619018 738978 527924 410426 

Daň 19% -334 118719 117613 140406 100306 77981 

Dotace     660000       

ZISK -1423 506117 1161405 598572 427618 332445 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Z uvedené tabulky č. 19 je zřejmé, ţe by společnost Studio ABC, s.r.o. v prvním roce 

dosahovala ztráty a v kaţdém následujícím roce by se jiţ pohybovala v kladných 

hodnotách. Ztráta v prvním roce je zapříčiněna malou výrobou a výrobním obdobím 

v délce pouze dvou měsíců. Dotace se eventuálně projeví po splacení celého 

dodavatelského úvěru (do té doby to není matek společnosti) a to se projeví během roku 

2014. 

Cash flow 

K sestavení cash flow jsem dospěla odečtením nákladů od výnosů a výsledkem je 

hospodářský výsledek. Následuje zdanění PO 19 %. K hospodářskému výsledku po 

zdanění jsem přičetla odpisy z dlouhodobého majetku a odečetla jsem splátky spojené 

s pořízením investice.  
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Tab. 20: Cash flow s poskytnutím dotace [Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Položka       

Výnosy 410000 4510000 4920000 5412000 5412000 4510000 

Náklady 411757 3885164 4300982 4673022 4884076 4099574 

HV po zdanění -1423 506117 1161405 598572 427618 332445 

(+) Odpisy 55000 330000 330000 330000 330000 275000 

Splátky 0 -1145048 0 0 0 0 

Pořízení investice -1650000      

CF -1596423 -308931 1491405 928572 757618 607445 

Zdroj: Vypracováno autorem 

V prvním roce je CF v záporných hodnotách v důsledku promítnutí nákupu investice. 

V následujícím roce ještě v záporných hodnotách promítají splátky spojené 

s dodavatelským úvěrem a teprve od roku 2014 dosahuje CF kladných hodnot (Tab. 20). 

4.3.2 Plán nákladů, tržeb, výsledku hospodaření a CF 

- Financování projektu dodavatelským úvěrem bez poskytnutí dotace 

Tab. 21: Hospodářský výsledek bez poskytnutí dotace [Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Položka             

Celkové náklady 411757 3885164 4300982 4673022 4884076 4099574 

Výnosy (Tržby)    410000 4510000 4920000 5412000 5412000 4510000 

HV před zdaněním -1757 624836 619018 738978 527924 410426 

Daň 19%  -334 118719 117613 140406 100306 77981 

ZISK -1423 506117 501405 598572 427618 332445 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Z uvedené tabulky 21 je opět zřejmé, ţe by společnost Studio ABC, s.r.o. v prvním roce 

dosahovala ztráty a v kaţdém následujícím roce by se jiţ pohybovala v kladných 

hodnotách. Rok 2014 uvádí zisk v tomto případě bez poskytnuté dotace  

Tab. 22: Cash flow bez poskytnutí dotace [Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Položka             

Výnosy 410000 4510000 4920000 5412000 5412000 4510000 

Náklady 411757 3885164 4300982 4673022 4884076 4099574 

HV po zdanění      -1423 506117 501405 598572 427618 332445 

(+) Odpisy  55000 330000 330000 330000 330000 275000 

Splátky 0 -1145048 0 0 0 0 

Pořízení investice -1650000           

CF -1596423 -308931 831405 928572 757618 607445 

Zdroj: Vypracováno autorem 

V prvním roce je CF opět v záporných hodnotách v důsledku promítnutí nákupu 

investice. V následujícím roce ještě v záporných hodnotách promítají splátky spojené 

s dodavatelským úvěrem a teprve od roku 2014 dosahuje CF kladných hodnot. Rok 

2014 v tomto případě představuje hodnotu bez poskytnuté dotace (Tab. 22). 

 

4.3.3 Porovnání možností financování projetu s využitím externích zdrojů 

V kapitole 4.2 Moţnosti financování investičního projektu jsem se věnovala výpočtu 

investičního a dodavatelského úvěru jako moţností spolufinancování projektu 

z externích zdrojů. Jednotlivě pro Volksbank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, 

a.s. jsem spočítala výše splátek a úroků a zjistila jsem, ţe UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. by poskytla společnosti Studio ABC, s.r.o. lepší nabídku investičního 

úvěru o 9.195,- Kč. 
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Dále jsem prověřila variantu vyuţití krátkodobého dodavatelského úvěru. Tento způsob 

financování se ukázal jako absolutně nejvýhodnější a proto se společnost rozhodla pro 

tento zdroj.  

Dalším krokem bylo vyčíslení nákladů, trţeb, výsledku hospodaření a cash flow. A 

porovnání varianty se získanou a nepřiznanou dotací.  

Prostřednictvím kumulace zisků a cash flow jsem získala hodnoty uvedené 

v tabulce 23.  

Tab. 23: Srovnání variant kumulovaného zisku a cash flow 

Dodavatelský úvěr 

Zisk bez poskytnutí dotace 2.364.734,- Kč 

Zisk s poskytnutím dotace 3.024.734,- Kč 

CF bez poskytnutí dotace 1.219.686,- Kč 

CF s poskytnutím dotace 1.879.686,- Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Z výsledků vyplývá, ţe poskytnutí dotace by podniku samozřejmě zvýšilo a tím pádem 

případně ovlivnilo moţné zisky. 

4.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

Obsahem této kapitoly je výpočet ukazatele doby úhrady investice a čisté současné 

hodnoty.  

4.4.1 Doba úhrady projektu 

Tento ukazatel podává informaci, za jak dlouhou dobu se vrátí investorovi peněţní 

prostředky vloţené do investice. 

Varianta s poskytnutou dotací:  DN = 1.650.000 ÷ 604.947 = 2,7 

Varianta bez poskytnutí dotace:  DN = 1.650.000 ÷ 472.947 = 3,5 
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Tab. 24: Doba úhrady investice 

Varianta 

Kapitálové výdaje 

investice 

Průměrný roční 

zisk 

Doba návratnosti 

(počet let) 

Dodavatelský úvěr 

s poskytnutím 

dotace 1.650.000,- Kč 604.947,- Kč 2,7 

Dodavatelský úvěr 

bez poskytnutí 

dotace 1.650.000,- Kč 472.947,- Kč 3,5 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Z tabulky 24 je zřejmé, ţe výhodnější variantou je dodavatelský úvěr s poskytnutím 

dotace, neboť zde se prostředky vynaloţené na pořízení vrátí za 2,7 roku. 

Pokud Studio ABC, s.r.o. dotaci nezíská, vrátí se mu vynaloţené peněţní prostředky aţ 

za 3,5 roku. 

4.4.2 Čistá současná hodnota 

„Výpočet na základě vzorce: 

    ∑
   

        

 

   

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba (5 %), 

t = období (rok) od 0 do n.― (26) 

Diskontní sazba 5%, dle uvedené literatury, odpovídá odhadu moţného vývoje inflace 

v dalších letech. 
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Tab. 25: Čistá současná hodnota investice 

Položka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní 

cash flow 

[Kč] -1596423 -308931 831405 928572 757618 607445 

Diskontní 

faktor 
1/(1+0,05)t 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 

Čistá 

současná 

hodnota 

[Kč] -1519795 -280200 718334 764215 593973 453154 

Kumulovaná 

ČSH [Kč] -1519795 -1799995 -1081661 -317446 276527 729681 

Zdroj: Vypracováno autorem 

V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 nevykazuje investiční projekt kladný výnos, čímţ je 

nepřijatelný. Teprve v roce 2016 a 2017 se hodnoty pohybují v kladných číslech, coţ je 

znakem zvyšující se míry výnosu a tedy zhodnocení finančních prostředků (Tab. 25). 
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4.5 Časový harmonogram investičního projektu 

Harmonogram obsahuje navrţené postupy jednotlivých aktivit v rámci etap projektu 

(Tab. 26). 

Tab. 26: Časový harmonogram projektu  

Časové intervaly jednotlivých aktivit 

Rok 2012 2013 2017 

Měsíc VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. 31.10. 

Předinvestiční fáze                 

Rozhodnutí o realizaci nového projektového 

záměru firmy                 

Vypracování projektového záměru                 

Volba způsobu financování projektu                 

Zhodnocení moţností získání dotace                 

Průzkum trhu z hlediska moţných dodavatelů                 

Průzkum trhu z hlediska moţných odběratelů                 

Průzkum trhu z hlediska moţných 

konkurence                 

Realizační fáze                 

Uzavření smlouvy s dodavatelem                 

Dovoz a montáţ frézy                 

Instalace nového softwaru                 

Výběr nových zaměstnanců na nově vzniklé 

pracovní pozice                 

Zaškolení zaměstnanců                 

Zkušební provoz frézy                 

Provozní fáze                 

Zahájení plného provozu                 

Likvidační fáze                 

Ukončení provozu a vyřazení z DHM                 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Předinvestiční fáze 

Tato fáze zahrnuje rozhodnutí o realizaci nového projektového záměru společnosti 

Studio ABC, s.r.o. Dále vypracování projektového záměru, rozhodnutí o způsobu 

financování projektu a rovněţ posouzení moţností získat dotaci. Následně průzkum trhu 

z hlediska dodavatelů, odběratelů a konkurence. 
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Realizační fáze 

V této fázi dochází k uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a pořízení CNC frézy 

VHF. 

Následuje realizace dovozu, montáţe a uvedení do zkušebního provozu. Dále výběr 

nových zaměstnanců a jejich zaškolení. V této fázi musí rovněţ dojít k monitoringu 

projektu ve vztahu k OPPI.   

Provozní fáze 

CNC fréza VHF a software CENON jsou v plném provozu. V průběhu této fáze by se 

mělo jiţ projevovat zvýšení efektivity výroby a zlepšování hospodárnosti. 

Likvidační fáze 

V této fázi dojde k ukončení ţivotnosti a výrobní linka jiţ nebude vyuţívána. 

Likvidační fáze nastane po 5 letech provozu. 

Likvidace bude realizována pověřenou firmou zabývající se likvidací odpadu tohoto 

typu. CNC fréza VHF bude nejprve rozebrána na díly a kovové části budou 

sešrotovány. Vše musí proběhnout s ohledem na ţivotní prostředí. 

4.6 Analýza rizik investičního projektu 

Kaţdý projekt je ohroţen řadou negativních vlivů, které je potřeba předem identifikovat 

a následně zajistit opatření vhodná pro jejich eliminaci, aby nedošlo k ohroţení 

realizace projektu. V projektu společnosti Studio ABC, s.r.o. se mohou objevit 

následující rizika: 

 nepřidělení dotace z fondů EU, 

 neschopnost zajistit dostatečné mnoţství finančních prostředků, 

 nedodrţení smluvních podmínek dodavatele nového výrobního zařízení, 

 zvýšení nákladů v průběhu realizace,  

 nedostatečná poptávka po reklamní výrobě z důvodu ekonomické krize, 

 vliv konkurence, 

 politická stabilita v České republice, 
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 špatný odhad budoucích výnosů, 

 technické problémy při instalaci nového výrobního zařízení a jeho provozu. 

Nejtvrdší dopad má riziko nepřidělení dotace z fondů EU, ţadatelé dotací nikdy 

dopředu neví, jak bude jejich projekt hodnocen v porovnání s ostatními ţadateli. Tvrdý 

dopad by také měla neschopnost zajištění dostatečného mnoţství finančních prostředků 

formou investičního či dodavatelského úvěru. Dalším významným rizikem je také 

moţnost technických problémů při instalaci či provozu nového výrobního zařízení a to 

zejména v období po uplynutí záruční doby. Rovněţ je nutné brát v úvahu konkurenci 

v okolí nebo například politickou stabilitu v České republice. 

4.7 Přínosy návrhu řešení 

Uskutečnění tohoto projektu by mohlo přinést především větší efektivnost a 

produktivnost reklamní výroby. 

Další moţné výhody:   

 Zviditelnění na trhu reklamní výroby 

 Proniknutí na zahraniční trhy 

 Vyšší konkurenceschopnost 

 Zvýšení trţního podílu 

 Zvýšení produkce 

 Vytvoření nových pracovních míst 

 Poskytnutí modernějších a kreativnějších výstupů  

Jak je vidět, pořízením nové technologie dosáhne společnost Studio ABC, s.r.o. velké 

mnoţství výhod. Důleţitou roli hraje samozřejmě zvýšení efektivnosti. Velký význam 

má zejména zkvalitnění, rozšíření a modernizace sortimentu reklamní výroby. 

Dalším neopomenutelným prvkem je vznik nových pracovních míst, který přispěje ke 

sníţení nezaměstnanosti v regionu Vysočina. Zvyšující se a efektivnější produkce bude 

základem pro navyšování zisku společnosti a tedy i mezd zaměstnanců, coţ je pro ně 

významným motivačním prvkem. 
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Velkým předpokladem je rovněţ zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu 

reklamní výroby. 

Výraznou změnou bude také avizované proniknutí na zahraniční trh. Plánované a 

dohodnuté zakázky by měly směřovat prozatím do Německa a další plánovaný průnik 

zahrnuje Rakousko.  

V průběhu prvního roku bude společnost výnosy z nové technologie vnímat jen 

nepatrně, neboť bude výroba probíhat pouze ve dvou měsících. V dalších letech 

ţivotnosti investice se jiţ budou výnosy zvyšovat a technologie bude pro podnikatelský 

subjekt přínosnou.  

Nejvýhodnější variantou spolufinancování se stal dodavatelský úvěr. 

Varianta dodavatelského úvěru s poskytnutím dotace jen nejvýhodnější, neboť peněţní 

prostředky vynaloţené na její pořízení, se podnikatelskému subjektu vrátí jiţ za 2,7 

roku. 

Na základě těchto všech poznatků doporučuji tento projekt zrealizovat. 

4.8 Podmínky přijatelnosti investičního projektu 

Získání dotace je závislé na splnění podmínek přijatelnosti projektu stanovené pro 

program Rozvoj v rámci OPPI pro III. výzvu – I. prodlouţení. 

4.8.1 Splnění podmínek přijatelnosti 

Společnost Studio ABC, s.r.o. splňuje jako ţadatel podmínky přijatelnosti projektu, 

kterými je:  

 společnost Studio ABC, s.r.o. je oprávněna k podnikání na území ČR, které 

odpovídá podporované ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečnění je projekt 

realizován, 

 společnost je na základě svého čestného prohlášení zaregistrována jako 

poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 

280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění, 
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 na základě svého čestného prohlášení nemá ţádné nedoplatky vůči ve výzvě 

stanoveným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, 

 nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců, 

 není drobným podnikem v obci s počtem obyvatel do 2. tisíc, 

 není v exekuci, 

 není příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení 

Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté před méně neţ 3 roky před datem podání 

ţádosti o podporu, 

 cíle projektu jsou v souladu s cíli programu a projekt neporušuje horizontální 

politiky EU a jejich základní principy (zejména rovné příleţitosti mezi muţi a 

ţenami), 

 jde o podnik do 250-ti zaměstnanců a jeho obrat nepřekračuje hranici 50 mil. 

EUR, 

 podnik má uzavřena 3 po sobě následující zdaňovací období, 

 projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu. (37) 

4.8.2 Bodové hodnocení projektu 

Nyní provedu bodové hodnocení projektu. Metodika bodování vychází z výběrových 

kritérií, která jsou rozdělena na ekonomické hodnocení ţadatele a hodnocení prováděné 

externím hodnotitelem, soulad se strategickými cíli, zkušenosti a odborné předpoklady 

ţadatele, technické řešení projektu a udrţitelnost. 

Přesný popis metodiky je uveden v příloze č. 2. 

Při hodnocení jsem postupovala podle předepsané metodiky následujícím způsobem. 

Ekonomické hodnocení žadatele 

Při hodnocení ratingu společnosti Studio ABC, s.r.o. jsem vycházela z údajů ve výkazu 

zisku a ztrát zahrnující poloţky trţby z prodeje výrobků a sluţeb, odpisy, provozní 

výsledek hospodaření a hospodářský výsledek za běţné období. A dále údaje z rozvahy 
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zahrnující poloţky aktiva celkem, finanční majetek, krátkodobé pohledávky, vlastní 

kapitál a krátkodobé závazky. Z výše uvedeného vyplynulo, ţe ratingová známka 

společnosti je B+ tedy nízké riziko. 

Společnost nemá vazby s problémovými společnostmi (exekuce, likvidace), neboť jde o 

samostatný subjekt. V tomto bodě zcela vyhovuje. 

Společnost v současné době nedisponuje odpovídajícím mnoţstvím finančních 

prostředků na nákup nového stroje, proto zvolil moţnost financování formou 

dodavatelského úvěru. Dle výpočtu cash flow hodnocení realizovatelnosti projektu 

vyhovuje, neboť vykazuje kladné hodnoty vyjma prvních dvou let, kde je důsledkem 

záporných hodnot nákup investice a splátky spojené s dodavatelským úvěrem. 

Soulad se strategickými cíli 

Pořízením nového stroje dojde ve společnosti Studio ABC, s.r.o. nejen k dodrţení 

stávající zaměstnanosti, ale dokonce plánuje přijetí dalších dvou zaměstnanců. 

V souladu s horizontálními prioritami projekt sleduje udrţitelný rozvoj. Jde o 

dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. 

Projekt rovněţ zachovává rovné příleţitosti. Nově vzniklá pracovní místa mohou být 

obsazena jak muţi, tak ţenami, roli nehraje ani věk, rasa, etnický původ apod. 

Mezi přínosy projektu pořízení nejnovější moderní a ekologicky úsporné výrobní 

technologie je nejen sníţení odpadu ale i sníţení spotřeby energie. 

Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele 

Jak jsem jiţ zmiňovala vedení společnosti má velké zkušenosti v oboru, samotná 

existence Studia ABC, s.r.o. je od roku 1998. Jeden z jednatelů společnosti se v tomto 

oboru pohybuje dokonce od roku 1994. 

Obecnou strategií společnosti je udrţet si stálé zákazníky a být schopna získávat nové. 

Strategií je nejen zvýšení výroby, ale také poskytování širšího sortimentu výroby, 

modernějších způsobů provedení a jedinečných designů produktů reklamní výroby. 

Podnik klade důraz na údaje SWOT analýzy v oblasti vyuţití příleţitostí a 

minimalizování hrozeb. 
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Samozřejmě dochází k výrobě vlastních produktů a přidanou hodnotou je zde sluţba 

v podobě montáţí přímo u klientů, dovoz ke klientům a likvidace jiţ neplatných reklam.  

Technické řešení projektu 

Tento projekt představuje pořízení velice moderního a kvalitního stroje. 

Rozpočet podniku je dostatečně podrobný a má odpovídající vypovídací schopnost. 

Udržitelnost (zajištění odbytu produkce) 

Po instalaci nového stroje se předpokládá nárůst odbytu, neboť dojde k rozšíření 

sortimentu reklamní výroby, po kterém je u klientů poptávka. Zákazníci mají stále větší 

zájem o prohlubování designu. Rozpočet projektu je podrobný a dostatečný. 

Společnost Studio ABC, s.r.o. očekává zájem u svých stálých klientů, se kterými má 

dlouholeté dobré obchodní vztahy, kterým bude moci nové technologie výroby 

nabídnout a zároveň očekává získání nových klientů. Předpokládané je pokračování 

dlouhodobých vztahů, rozhodně delší neţ 24 měsíců. 

Vedení společnosti Studio ABC, s.r.o. předpokládá, ţe pořízením stroje bude lépe 

splňovat a reagovat na přání klientů a poskytovat jedinečnou výrobní technologii, která 

by byla značnou výhodou proti konkurenci v oblasti nabízených produktů reklamní 

výroby, jejich nový způsob provedení a kreativnější design. 

Vzhledem k tomu, ţe strategií společnosti není jen udrţení stávajících klientů, ale i 

získání nových klientů, bude se společnost snaţit nabízet své sluţby nejen v blízkém 

okolí. (38) (39) 
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Součet bodů a hodnocení 

Tab. 27: Odhad součtu bodů (39) 

Výběrové kritérium 
Odhad 

získaných bodů 

Maximální počet 

bodů 

Ekonomické hodnocení  25 30 

Soulad se strategickými cíli 17 17 

Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele 12 16 

Technické řešení projektu 13 20 

Udržitelnost (zajištění odbytu produkce) 12 17 

Celkem 79 100 

Na základě bodového hodnocení, které je podrobně uvedeno v příloze č. 2, jsem 

stanovila odhad bodů, ze kterého vyplývá, ţe společnost Studio ABC, s.r.o. má velkou 

moţnost získat poţadovanou dotaci z programu Rozvoj. Z celkového moţného počtu 

100 bodů dosáhla společnost podle mého odhadu minimálně 79 bodů. 
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Závěr 

V úvodu diplomové práce jsem si stanovila za cíl zhodnocení moţností financování 

konkrétního projektu z fondů EU. Dále provedení komparace s ostatními způsoby 

financování. A v závěru posouzení, zda dojde k financování daného projektu formou 

dotace z fondů EU. 

Diplomová práce vznikla v důsledku poţadavku společnosti Studio ABC, s.r.o., která je 

jedním z předních poskytovatelů reklamní výroby v kraji Vysočina. Poţadavkem 

podnikatelského subjektu bylo zjistit, zda by bylo reálné získat na financování 

konkrétního projektu dotaci z fondu Evropské unie. Pro tento účel jsem vybrala OPPI 

Rozvoj. Dalším poţadavkem společnosti bylo zjistit i jiné alternativy financování, u 

kterých jsem provedla vzájemnou komparace za účelem zjištění nejvýhodnější varianty.  

Společnost Studio ABC, s.r.o. se na trhu reklamní výroby pohybuje jiţ od roku 1998. 

Jiţ od počátku klade společnost důraz na tyto vlastnosti: kvalitu, rychlost a nápaditost. 

Díky tomu si během relativně krátké doby získala náklonnost několika společností, 

které měly moţnost ocenit nevšední přístup k realizaci jejich poţadavků.  

Součástí plánovaného rozvoje jsou investice do nových technologií reklamní výroby, 

které můţe tato společnost svým zákazníkům nabídnout. Na základě toho zvýšení 

objemu produkce a navýšení počtu pracovních míst. 

Vedení společnosti má jiţ dlouholetou praxi v tomto oboru a neustále si díky svým 

zkušenostem rozšiřuje pole působnosti prostřednictvím nově příchozích klientů, 

přičemţ si stále drţí své věrné zákazníky a úspěšně čelí konkurenci. Dalším výrazným 

krokem, který tyto aspekty opět posílí je plánované proniknutí na Německý a Rakouský 

trh. K tomuto kroku má jiţ přislíbené zakázky, pro jejichţ provedení potřebuje 

investovat do nové výrobní technologie, která je předmětem této diplomové práce. 

Podkladem pro vypracování práce je teoretická část, která slouţí jako proniknutí do této 

problematiky. Uvedla jsem stručné informace o Evropské unii a regionální a 

strukturální politice. Dále konkrétnější informace o operačních programech pro období 

2007 – 2013 a podrobnější zaměření na program Rozvoj, ze kterého jsem pro řešení 

návrhu na získání dotace vycházela. Důleţitým bodem byl popis osnovy studie 

proveditelnosti. 
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V praktické části diplomové práce jsem provedla SLEPT analýzu, Porterův model 5 sil, 

analýzu „7 S faktorů― a SWOT analýzu. Z těchto analýz jsem si udělala představu o 

vnitřní firemní kultuře, jaké ji obklopuje okolí, jaké jsou její slabé a silné stránky a jaké 

můţe vyuţít příleţitosti a jakým hrozbám čelí. Mezi hlavní problémy společnosti, aby 

udrţela stále náskok před konkurencí, je absence nové moderní technologie pro tvorbu 

nového sortimentu, který umoţní proniknutí na zahraniční trhy a zároveň nedostatek 

finančních prostředků pro jejich pořízení. Toto negativum můţe je kompenzováno 

ochotou vyřazovat zastaralé stroje výroby (z důvodu omezených prostor) a efektivně 

investovat finanční prostředky. Pro tyto účely se výborně jeví příleţitost dotace formou 

finančních prostředků z fondů EU k pořízení nového výrobního stroje. 

Za těchto okolností jsem se rozhodla vypracovat projekt, který by měl vést k realizaci 

těchto podnikových záměrů. 

Zpracovala jsem moţné druhy financování z externích zdrojů této investice a volbu 

vhodné dotace. Provedla jsem komparaci investičních úvěrů u dvou různých bank, které 

nabídly nejvhodnější podmínky. Dále jsem provedla komparaci s krátkodobým 

dodavatelským úvěrem.  Dodavatelský úvěr jsem vyhodnotila jako nejvhodnější 

alternativu a dále jsem se zabývala sestavením plánu nákladů a trţeb souvisejících 

s investicí. Provedla jsem výpočet výsledku hospodaření a cash flow s variantou 

přiznané a nepřiznané dotace z fondu Evropské unie. 

Následně jsem vypracovala harmonogram projektu a uvedla jsem rizika, která jsou 

s ním spojená. 

Na základě všech těchto podkladů jsem provedla vyhodnocení, které bylo tím 

nejdůleţitějším zjištěním, ke kterému celá práce směřovala, zda je tento projekt pro 

podnik přínosný a zda splňuje výběrová kritéria. Ta jsou rozdělena na ekonomické 

hodnocení ţadatele a hodnocení prováděné externím hodnotitelem, soulad se 

strategickými cíli, zkušenosti a odborné předpoklady ţadatele, technické řešení projektu 

a udrţitelnost.  

Při vyuţití všech analýz jsem dospěla k závěru, ţe projekt je pro podnik přínosný, jeho 

realizací by došlo k zhodnocení vloţených peněţních prostředků a doba návratnosti je 

kratší neţ ţivotnost investice.  
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Na základě odhadu bodového hodnocení jednotlivých výběrových kritérií se společnost 

Studio ABC, s.r.o. rozhodla projekt zrealizovat s cílem získání dotace z fondu EU. 
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Příloha č. 1 Nabídka na předmět projektu 

  



 

CNC fréza VHF 

Multiexpo ve spolupráci se společností VHF nabízí obráběcí stroj, který zvyšuje 

kreativitu kaţdého uţivatele. VHF je společnost s dlouholetými zkušenostmi z oblasti 

obrábění materiálu. Jejich produkty jsou sloţeny výhradně z dílů vyrobených 

v Německu, coţ je zárukou vysoké kvality a mimořádné spolehlivosti. Jak bývá u 

tohoto segmentu zvykem, jedná se o modulový systém, kde si kaţdý zákazník vybere 

dle svých poţadavků.  

 

Základní systém 

Prvním krokem ke vstupu při výběru je volba vhodného systému. Který se skládá 

z mechaniky a CNC. VHF nabízí pět modelů, ze kterých si lze vybrat dle zaměření 

kaţdého zákazníka. 

1. Impression line  - tento stroj je určen do jiného segmentu. Jedná se o 

zpracování drobných věcí a opracovává se ve čtyřech osách. Využití je ve 

zlatnictví, hubařství a podobných segmentech. 

 

2. Classic line –  jedná se o jednoduchý gravírovací stroj, který však 

díky uložení vřetena do kuličkových průmyslových ložisek 

dosahuje vysoké přesnosti. Dodává se od rozměru 290mm x 

335mm až po maximální rozměr 1040mm x 1250mm. To ji 

umožňuje zpracování větších materiálů.  

 

3. Premium line – tato řada je především určena do průmyslu. 

Díky robustní konstrukci a velmi vysokou pohonnou jednotkou. 

Základní uchycení materiálu je typické pro průmysl pomocí T-

drážky. Možno však použít vakuový stůl pro jednoduchou 

manipulaci s materiálem. Tvar stolu také umožňuje obrábět 

objemnější výrobky typické právě pro průmysl. Široká škála 

obráběcích nástrojů je pro tento model automatická. Premium 

line je dodáván v rozměrech stolu od 550mm x 500mm až po 

2050mm x 2510mm. 

 

4. Active pro line – právě tato řada je určena pro signmakery. Výbornými 

parametry ceny výkon je tak dostupným zařízením, pravšechny, kteří chtějí 

rozšířit své služby o tvarový ořez téměř všech deskových materiálů 



 

prodávaných v oblasti reklamy.  Vakuový stůl má dostatečný výkon, aby mohl 

udržet i méně přilnavé materiály.  Rovněž je na výběr ze spoustou příslušenství, 

které usnadní práci a zvýší produktivitu stroje. 

 

 

ACTIVE PRO 
- Určená do segmentu reklamy 

- Robustní konstrukce z Al. Profilů 

- Posuv zajištěn šnekovými posuvem pro zajištěné přesnosti a trvanlivosti 

- Pracuje s přesností při opakovaní v ose x a y 0,05mm  a ose z 0,01mm 

- Možnost využití širokého příslušenství 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Dodávané rozměry: 

Model:    Rozměr (mm)     Cena Kč 

  

CAM 1010 Active Pro 1020 x 1020 x 70    

 495.000 

CAM 1020 Active Pro 1020 x 2020 x 70    

 560.000 

CAM 1520 Active Pro 1520 x 2020 x 70    

 637.500 

CAM 2030 Active Pro 2020 x 3020 x 70    

 747.500 

CAM 2040 Active Pro 2020 x 4020 x 70    

 855.000 

 

Zvýšení pro průchod materiálu na 160mm      20.000 Kč 

 

V ceně : 

- Vybraný stůl s pojezdem  
- CNC 980 
- Vakuový stůl 
- Kompletní sada kabelů 

 



 

 

Obráběcí systém                                                

   

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o modulový systém, kaţdý zákazník si vybere obráběcí 

zařízení dle svých potřeb. VHF má v nabídce kompletní sortiment. 

 

 

1. Rotační vřeteno – tato hlava se dodává v pěti variantách, přičemž 
dvě jsou pro manuální výměnu nástrojů a tři pro pneumatickou 
výměnu. Tyto frézy dosahují výkonu až 4,8 kW a 40.000 otáček. 
Jsou vhodné pro všechny tvrdé materiály jako kov, plast atd. 

 
Typ  Vým. nást.   Max RPM  Upínací kapacita Cena Kč 

SPC 1000 manual  30000  1-8mm     95 000  

SPC 1500 manual  40000  1-10mm 132.500 

SPC 2500 pneu   40000  1-10mm 315.000 

SPC 3800 pneu   24000  3-8mm  215.000 

SPC 4000 pneu   40000  1-10mm 365.000 

 

2. Vysokofrevenčí vřeteno – používá se při velmi vysokých požadavcích na 
přesnost. Dosahuje otáček až 100tis rpm. Cena na vyžádání. 

 

3. Standartní vřetena – je to levná alternativa pro ty, kteří nevyžadují 
absolutní přesnost. Používá se pro vrtání do dřeva, plastu a hliníku.  
 

 

Typ  Vým. nást.   Max RPM  Upínací kapacita Cena Kč 

SPC 1000 manual  30000  3-8mm  9.750 

 

 

4. Embosovací jednotka – tato jednotka je určena pro rytí do 
tvrdých materiálů jako je například kov. Jedná se o rytí bez třísek. 
Je to kombinace „úderů kladiva“ a kmitání jehly. Dosahuje se tak 
efektu rytí. Jednotka je poháněna stlačeným vzduchem. Rychlost 
zpracování je 80 mm/s 
Cena 4.750 Kč 

 

 

5. Řezací jednotka  - dodává se ve dvou provedeních, a sice vlečný 
nůž a tangenciální nůž. Tyto nože jsou určeny pro řezání 
flexibilních materiálů. Mohou být usazené vedle frézy. Lze nastavit 
plynule rychlost a přítlak. 

 

DRAG CUTTING  11.500 Kč 

TANGENCIAL CUTTING 69.500 Kč 

 

 



 

6. Oscilační jednotka – slouţí k čistému ořezu měkkých materiálů, které mají 

tendenci se třepit. Je moţno si objednat elektricky poháněnou, která má oscilační 

kmitočet kolem 3600 zdvihů za minutu a nástroj se pohybuje ve výšce 3-4mm. 

Profesionálnější zařízení je poháněno pneumaticky a dosahuje dvojnásobných 

parametrů tj. kmitočet aţ 9000 zdvihů/min a výška 10mm. U pneumatického 

zařízení je potřeba zajistit konstantní tlak min 6 bar (spotřeba vzduchu 

250l/min). 

 

 

Rilovací kolečko je možné přidat k oscilační jednotce. Samostatně nelze 
zakoupit.  
 

Oscilační jednotka el.     84.500 Kč 

Oscilační jednotka pneu.  124.000 Kč 

Oscilační jednotka + rilovací kolečko 179.500 Kč 

 
 
 
Upevňovací zařízení                                           

Dalším krokem je výběr vhodných doplňků pro upevnění materiálu. V našem oboru se 

pouţívá nejvíce vakuový stůl, který nepotřebuje ţádné další prostředky na upevnění. 

Doplňkové nástroje jsou určené pro uţivatele stolu s T-dráţkou.  Zajímavostí můţe být, 

ţe na stůl s T-dráţkou lze poloţit vakuovou desku, která následně umoţňuje jednoduché 

ukotvení materiálu. 

   

 

 

 

Kalibrace, měření 

Hlídání síly materiálu - nástroj, který automaticky hlídá 

nerovnosti materiálu a tím hlídá konzistentní řez.                

Cena      31.000 Kč 

http://www.vhf.eu/en/Machines/FixingDevices/GridVacuumTables
http://www.vhf.eu/en/Machines/MeasurementDevices/WorkpieceLevellingUnit
http://www.vhf.eu/en/Machines/FixingDevices/T-SlotFixingAttachmentSet


 

Kalibrace výšky nástroje – pomoci tohoto jednoduchého 

nástroje ručně nastavíte výšku materiálu. Nástroj se pouze 

dotkne a jednoduše tak změří výšku.                                        

Cena    14.750 Kč                                                   

Laser – jednoduše definuje počáteční bod. Laser je umístěn na 

mostě stolu a svírá přesný úhel 90 stupňů.   

Cena          17.000 Kč 

 

Volitelné příslušenství 

Automatická výměna nástrojů – slouţí k automatické výměně. Do 

zásobníku lze nasadit aţ 9 nástrojů. Pomocí toho lze dosáhnout 

vyšší produktivity práce, jelikoţ nástroje v boxu jsou jiţ 

kalibrované na výšku.   

Odsávací jednotka – odsává jemné a hrubé částice. Díky tomu 

uchovává stále čistou řeznou plochu. Moţno pouţít současně jako 

chladící jednotku.  Moţnost automatického sepnutí při začátku 

obrábění. 

Chlazení a stříkací jednotka  - některé nástroje a materiály 

vyţadují chlazení. Je moţno dodat s automatickým ventilem přo 

přepínání chlazení během a po obrábění. Standardně se dodává 

s moţností měnit mnoţství chladícího spreje. 

 Minimální množství mazání – pouţívá se pro frézování oceli. 

Jedná se dvě trysky, které lze nezávisle na sobě pouţít. Spotřeba 

mazání je pouze několik mililitrů za hodinu práce. 

Vnější ochrana  -zabezpečuje čistotu pro okolí a také pro svůj 

provoz. Dle přání zákazníka lze individuálně navrhnout přesné 

rozměry. 

Control panel – jedná se o dálkové ovládání, které umoţňuje 

volný pohyb kolem stroje společně s moţností ovládat stroj. 



 

 

Software 

Fréza VHF se dodává se software CENON, který pracuje v prostředí 2D. Je moţno 

koupit také 3D software, nicméně pro reklamní branţi doporučují 2D prostředí, které je 

daleko jednoduší pro přípravu dat. Software je kompatibilní Corel, Autocad. 

 

 

 

 

 

 

Nástroje 

Nedílnou součástí kaţdého stroje jsou nástroje. Dodavatel drţí 

skladem přes 50.000 nástrojů a jejich dostupnost je tedy okamţitá. 

Máme pro Vás připravený celý katalog nástrojů, ze kterého si sami 

vyberete dle svých potřeb a poţadavků. 

Rovněţ nabízíme poradenství pro ideální volbu pro daný materiál. 



 

  

 

 

Aplikace: 

 

 

 

 

  



 

Vybraná  konfigurace manuální výměna nástrojů 

1. Stůl Active PRO 2030      

 747.500 Kč                                    2m  x 3m – výkon vakua kolem 4,8kW 

2. Zvýšení pro průchod materiálu 160mm         20.000 Kč 

3. Fréza SPC 1500          132.500 Kč 

manuální výměna nástrojů 

Max. 30.000 RPM, nástroj max. 10mm 

4. Oscilační jednotka s rilovacím kolečkem        179.500 Kč 

5. Odsavač nečistot              12.250 

Kč 

6. Chladící jednotka                7.750 

Kč 

7. Laser unit               17.000 

Kč 

8. Control panel               

15.000 Kč 

9. Kontrola zdvihu              14.750 

Kč 

10. Hlídač napětí 230V                 4.750 

Kč 

11. CENON soft + kamera            199.500 

Kč 

Cena celkem       1.350.500 Kč 

 

 

Vybraná  konfigurace pneumatická výměna nástrojů 

1. Stůl Active PRO 2030         

747.500 Kč                                                2m  x 3m – výkon vakua kolem 4,8kW 

2. Zvýšení pro průchod materiálu 160mm         20.000 Kč 

3. Fréza SPC 2500          315.000 Kč 

pneumatická výměna nástrojů 

Max. 40.000 RPM, nástroj max. 10mm 



 

 + výměnný box na 4 nástroje          110.000 Kč 

( moţná varianta výměnného boxu na 9 nástrojů 7.800 euro) 

4. Oscilační jednotka s rilovacím kolečkem        179.500 Kč 

5. Odsavač nečistot             12.250 Kč 

6. Chladící jednotka               7.750 Kč 

7. Laser unit              17.000 Kč 

8. Control panel              

15.000 Kč 

9. Kontrola zdvihu             14.750 Kč 

10. Hlídač napětí 230V               4.750 Kč 

11. CENON soft + kamera          199.500 Kč 

Cena celkem                             1.643.000  Kč 
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Příloha č. 4 
VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Rozvoj 

Výzva III, I. prodloužení 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Registrační číslo: 
 

Žadatel:  

Název projektu: 
 

Místo realizace projektu (NUTS III – 
okres): 

 

Požadovaná částka (dotace): 
 
________ Kč   

 
Metodika bodování 
 
Výběrová kriteria jsou rozdělena na Ekonomické hodnocení žadatele a hodnocení 
prováděné externím hodnotitelem, Soulad se strategickými cíli, Zkušenosti a odborné 
předpoklady žadatele, Technické řešení projektu, Udržitelnost (zajištění odbytu 
produkce). 
 
Výběrová kritéria – technická část je rozdělena na oddíly a pododdíly. Každý 
pododdíl může být hodnocen nulou až počtem bodů uvedených ve sloupci „Počet 
bodů“. Body, označené v pododdílech 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 znaménkem + se v 
jednotlivém pododdílu sčítají. 
 
 
 
Součet za pododdíly je celkovým hodnocením oddílu. Získané body za jednotlivé 
oddíly budou vypsány v oddílu 6 a jejich součet bude představovat celkové 
ohodnocení projektu. 
V každém oddílu je prostor pro komentář. Ten komentuje stav bodového hodnocení 
oddílu. Je nutné napsat komentář ke každému oddílu. Hodnotitel ke každému 
pododdílu musí uvést důvody bodování do komentáře. Prostor pro komentář může 
být dle potřeby rozšířen. 
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1. Ekonomické hodnocení žadatele – vyplňuje CzechInvest 
1. Ekonomické hodnocení žadatele  Počet 

bodů 
Zdroj 
informací  

1.1 Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating) 
Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání 
žádosti na základě jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená účetní 
období, dle daňového přiznání) a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, 
aby odrážel finanční a nefinanční situaci žadatele ve sledovaném 
období.  

Ratingová známka Body  
A 15 

B+ 12 
B 9 
B- 6 
C+ 3  

 
/ 15 

 
Finanční 

výkazy (FV) 

1.2 Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky 
spjaté subjekty 

Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, 
dcery a další subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině 
(negativní informace typu konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a 
závažnost těchto výskytů. 

Vazby žadatele Body  
Vyhovuje 6 

Vyhovuje s výhradami 3 
Nevyhovuje 0  

 
/ 6 

 

1.3 Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti 
projektu 

Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na 
projekt a na jeho realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití 
vlastních zdrojů (včetně úvěrů) pro financování projektu. Hodnotí, zda 
náklady na předložený projekt jsou na reálných základech (tvorba 
provozního CF). 

Realizovatelnost projektu Body  
Vyhovuje 9 

Vyhovuje s výhradami 4  
Nevyhovuje 0  

 
 

/ 9 

 
Finanční 

realizovatelnost 
projektu  
(FRP) 

 
Body celkem: 
 

 
/ 30 

 
Pozn.:  
Pokud žadatel získá Ratingovou známku nižší než C+, bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný 
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Formulář vyplnil______________________________Datum vyplnění:__/__/2011 
 
 

2. Soulad se strategickými cíli Počet 
bodů 

Zdroj 
informací

2.1 Vliv realizace projektu na zaměstnanost 
 zvýšení zaměstnanosti       +5b. 
 udržení stávající zaměstnanosti     +1b. 

 

 
/ 6 

Podnikatelský 
záměr (PZ), 
plná žádost 

(PŽ), 

2.2 Soulad s horizontálními prioritami 
 projekt sleduje  udržitelný rozvoj     +1b. 
 projekt zachovává rovné příležitosti     +1b. 

 

 
/ 2 

PZ, PŽ 

2.3 Přínosy projektu 
 snížení odpadu na jednotku produkce    +3b. 
 snížení emisí na jednotku produkce     +3b. 
 snížení spotřeby energie na jednotku produkce   +3b. 

(pozn.jedná-li se o pořízení bezodpadové, bezemisní technologie, přidělí 
se za každou odpovídající hodnocenou položku plný počet bodů.) 

 
/ 9 

PZ, PŽ 

 Body celkem: 
 

 
/ 17 

 
Komentář: 
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3. Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele Počet 
bodů 

Zdroj 
informací

3.1 Má žadatel zkušenosti v oboru, na který předkládá 
projekt? 
 
Za každý rok nepřetržité aktivní existence na trhu v daném CZ-NACE, ve kterém 
je předkládán projekt        0,5 b 
 

 
/ 4 

PZ 
Kapitola 
historie 

společnosti 

3.2  Má žadatel a jeho management dostatečné odborné 
předpoklady a zkušenosti s realizací projektů obdobného 
rozsahu? 
(vlastnictví certifikátu QMS ISO 9001, EMS ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP,  
zrealizované technologické projekty 
 Uvedeny diplomy, certifikáty     +3b .
 Uvedeny informace o realizaci technologických projektů obdobného rozsahu 

 +1b. 
 Neuvedeno        0 b 

 
/ 4 

PZ 
Kapitola 

zrealizované 
projekty 

 

3.3 Výhled společnosti do budoucna 
 společnost má stanovenou reálnou strategii budoucího vývoje +2b. 
 společnost má realisticky definovanou SWOT analýzu  +1b. 
 společnost působí na trhu s perspektivou dalšího růstu firmy +1b 

 
/ 4 

PZ 

3.4 Projekt podporuje 
 Výrobu vlastních produktů nebo výrobků s vyšší přidanou hodnotou 4b. 
 Výrobu vlastních produktů nebo výrobků    1b 

/ 4 PZ, PŽ 
 

 
Body celkem: 
 

 
/ 16 

 
Komentář: 
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4. Technické řešení projektu Počet 
bodů 

Zdroj 
informací

4.1 Porovnání stávajícího a navrhovaného zařízení 
(Jak významná je modernizace technologie, zda jde o špičkovou technologii 
v oboru, je přiměřená předloženému projektu) 
 

 
/ 15 

PZ 

4.2 Do jaké míry jsou navrhované výdaje pro realizaci 
projektu nezbytné? 

 
- Rozpočet projektu je dostatečně podrobný a má odpovídající vypovídací 

schopnost         5b. 
- Rozpočet projektu je dostatečně podrobný    3b. 
- Jsou důvodné pochyby o rozpočtu projektu    0b. 
 
Pozn.: Uvedené hodnoty (5, 0) jsou hraniční a v jejich rozpětí se bude pohybovat konkrétní 
hodnocení EH. 
Následující výdaje nejsou pro realizaci projektu nezbytné (vypište): 
 

 
/ 5 

PZ 

 
Body celkem:  

 
/ 20 

 
Komentář: 
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5. Udržitelnost (zajištění odbytu produkce) Počet 
bodů 

Zdroj 
informací

5.1.  Do jaké míry realizace projektu příznivě ovlivní 
podnikání konečného příjemce.  
Hodnoceno na základě nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb  
- Nárůst odbytu o 20% a více      5b. 
- Nárůst odbytu o 10 % ale méně než o 20%     3b. 
- Nárůst odbytu o méně než o 10%        1b. 

 
 

 
/ 5 

PZ 
Tabulka 
vývoje 

základních 
ukazatelů 

 

5.2.  Úroveň stability portfolia odběratelů (zajištěný odbyt).  
- Souvislá doba vztahu s klíčovými1 odběrateli 24 a více měsíců    5b. 
- Souvislá doba vztahu s klíčovými odběrateli 12 měsíců a méně než 24 

měsíců                                                                                                        3b. 
- Souvislá doba vztahu s klíčovými odběrateli méně než 12 měsíců 1b. 
 

 
/ 5 

PZ 
Přehled 
odběr. 
vztahů  

 

5.3.  Schopnost uplatnění produkce na trhu  
hodnotí se kvalita a průkaznost informací uváděných v PZ., marketingová 
strategie definující způsoby distribuce, konkurenční výhody a nevýhody, 
příležitosti a ohrožení atd. 

 
/ 4 

PZ 
 

5.4.  Vliv projektu na konkurenceschopnost podniku 
(porovnání předpokladu uvedeného v PZ s možným dopadem) 
- Přínos projektu na mezinárodní úrovni    3b. 
- Přínos projektu na celostátní úrovni     2b. 
- Přínos projektu na regionální a na místní úrovni   1b. 
 
 

/ 3 PZ 

 
Body celkem: 
 

 
/ 17 

 
Komentář: 
 
 
 

                                                 
1  Klíčovými odběrateli se rozumí jeden či více odběratelů, kteří společně odebírají alespoň 51% produkce 

žadatele 
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6. Součet bodů EH a doporučení Počet bodů

2. Soulad se strategickými cíli / 17
3. Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele / 16
4. Technické řešení projektu / 20
5. Udržitelnost (zajištění odbytu produkce) / 17
 
Celkem : / 70

 
 
Důvody k doporučení: 
 
 
 

 
Důvody k zamítnutí : 

 
 
 
V 
 
Dne: 
 
 

 
Podpis : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový počet bodů (vyplní CzechInvest): 
 
1 ekonomické hodnocení žadatele  /  30

Σ (2- 5). hodnocení EH (Průměr za dva Externí hodnotitele) /  70

CELKEM / 100

 


