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Abstrakt  

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania podkladov pre vytvorenie 

žiadosti o získanie finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Práca je rozdelená 

do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti je zhrnutý postup pre správne zhotovenie 

žiadosti. V praktickej časti sú následne tieto poznatky ukázané na dokumentácií jednej 

spoločnosti. 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the processing of documents for the creation of 

an application to obtain financial assistance from the European Union. The thesis is 

divided into two main parts. The theoretical section summarizes the approach to 

the proper execution of the application. In the practical part, these findings are then 

shown in the documentation of one company. 
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ÚVOD  

Európska únia, ako nadnárodná organizácia, od svojho vzniku upevňuje a rozvíja 

vzájomnú spoluprácu a integráciu medzi jednotlivými členskými štátmi. V rámci 

politiky, ktorú presadzuje, vyrovnáva rozdiely medzi chudobnejšími a bohatšími 

časťami Európy. Táto pomoc by nebola možná bez finančných prostriedkov. Práve 

preto boli vytvorené fondy, ktoré finančne pomáhajú zlepšiť kvalitu v rôznych 

oblastiach. Okruh projektov, pre ktoré je táto dotácia určená, možno rozdeliť do ôsmich 

základných kategórií. Tie sa venujú od dopravnej infraštruktúry, cez ochranu životného 

prostredia a rozvoja cestovného ruchu, až po podporu vedy, či podnikania.  

Pre sedemročnú dekádu, 2007 – 2013, bolo pre Českú republiku vyhradených 26,7 mld. 

eur, čo je v hrubom prepočte približne 670 miliárd českých korún.
1
 Centrálnym 

koordinátorom pre využívanie fondov EÚ v Českej republike je Ministerstvo 

pre miestny rozvoj ČR. Špeciálne pre túto funkciu bol zriadený Národný orgán 

pre koordináciu.  

Nie všetkým predloženým projektom sú finančné prostriedky pridelené . Často je chyba 

na strane samotných žiadateľov, ktorí majú pocit, že sa finančné prostriedky dostanú len 

k „vyvoleným“ a podceňujú prípravu dokumentácie. Na druhej strane má nemalú 

zásluhu i nedostatočná informovanosť zo strany kontrolných a rozhodujúcich orgánov. 

Za rok 2013 si ČR vyslúžila titul „najhoršie čerpajúceho štátu EÚ“. Celkovo bolo 

v rámci európskych fondov nedočerpaných 16 miliárd eur, pričom ČR sa podieľala 

deficitom takmer 10 miliárd eur. Príčin tohto zlyhania je niekoľko. Jednou z nich bolo 

zlé finančné plánovanie. Ďalšie problémy nastali pri zadávaní verejných zákaziek 

a nedostatočnom kontrolnom systéme, ktorý nedokázal odhaliť korupciu. Veľkým 

problémom bola aj nepresná štruktúra operačných programov a zložitá metodika tvorby 

žiadostí.    

Pre rok 2014 sa odhaduje ešte väčšie nedočerpanie finančných dotácií, pričom najviac je 

ohrozený OP Životného prostredia a OP Výskumu a vývoja.  

                                                 
1
 Prepočítané kurzom ČNB zo dňa 25.2.2013 (25,53 EUR/CZK). 



11 

 

Vzhľadom k týmto okolnostiam považujem za potrebné na danú tému upozorniť. 

Napriek jej širokosti a náročnosti práca zhromaždí základné informácie, ktoré sú 

potrebné pre úspešné získanie finančnej podpory.  Prácu bude možné použiť ako návod 

pre ďalších potenciálnych žiadateľov o finančnú pomoc.  

Spoločne s konzultantkou zo spoločnosti ABC, s. r. o. sme ako základ bakalárskej práce 

vybrali projekt, ktorým sa mala dosiahnuť odborná rekvalifikácia určitého počtu 

zamestnancov. Jeho realizácia začala v januári 2013. V tomto čase som s firmou 

spolupracovala a podieľala som sa na tvorbe projektu. V práci popíšem kroky, ktorými 

sme postupovali pri tvorbe podkladov a firemnú dokumentáciu, z ktorej sme vychádzali 

pri výpočtoch finančných ukazovateľov.  
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VYMEDZENIE PROBLÉMU, CIEĽ A METÓDY PRÁCE 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou štrukturálnych fondov Európskej únie 

a možnosti čerpať z nich finančné prostriedky.   

Hlavným cieľom práce je spracovanie podkladov pre vytvorenie projektovej žiadosti 

o poskytnutie finančnej podpory zo strany Európskej únie. Dokumentácia bude 

spracovaná tak, aby bola výsledná žiadosť zo strany rozhodujúcich orgánov schválená 

a pridelená v celej jej výške. Na splnenie hlavného cieľa práce je potrebné splniť 

čiastkové ciele. Jedným z nich je aj kvalitné spracovanie finančnej analýzy spoločnosti 

a investičnej návratnosti zadaného projektu.  

Práca bude rozdelená na tri hlavné časti: teoretickú časť, analýzu súčasného stavu 

a návrhovú časť.  

V teoretickej časti sa zameriam na vznik a vývoj štrukturálnej politiky, popíšem projekt 

ako taký, s následným prepojením na formu, ktorú je dôležité dodržať pri žiadosti 

o európsku dotáciu. Tento diel bude obsahovať základné poznatky, informácie 

a pokyny. Ďalej sa budem venovať popisu konkrétneho Operačného programu, 

do ktorého tematicky zapadá riešený projekt. Popíšem aj finančné ukazovatele, ktoré sú 

významné pre hodnotenie efektívnosti a využiteľnosti projektov. 

Spoločnosť, pre ktorú budem vytvárať podklady pre projektovú žiadosť, bude podrobne 

charakterizovaná v analýze súčasného stavu. V tejto časti práce budú zhrnuté základné 

informácie o firme a jej finančná analýza. Vzhľadom na citlivé informácie, ktoré sú 

v práci použité, zostane spoločnosť anonymná a bude vystupovať pod vymysleným 

názvom ABC, s. r. o.. 

V návrhovej časti následne spracujem konkrétny projektový zámer, ktorý sa bude 

zameriavať na zvýšenie kvalifikácie zamestnancov. Dôležité bude stanovenie si 

hlavných cieľov projektu a kľúčových aktivít. Neodmysliteľnou súčasťou bude aj 

príprava časového plánu a rozpočtu, ktoré vytvoria konečnú štruktúru pripravovanej 

žiadosti. Práca bude obsahovať finančnú analýzu spoločnosti a zadaného projektu. Tá 

poskytne podrobnejší pohľad na efektívnosť a investičnú návratnosť projektu. Ďalej 
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bude spracovaná SWOT analýza, ktorá svojimi výsledkami odhalí informácie 

o vnútorných i vonkajších rizikách podniku a pomôže tak identifikovať prípadne 

problémy.  

  



14 

 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Táto časť bakalárskej práce obsahuje základné teoretické pojmy z histórie Európskej 

únie a popisuje vývoj regionálnej a štrukturálnej politiky. Ďalej sú popísané operačné 

programy, ktoré obsahovalo programové obdobie 2007-2013. Jedna podkapitola je 

venovaná metodickým postupom hodnotenia projektov. Ich kvalitné spracovanie je 

veľmi dôležité v konečnej fáze schvaľovania projektov.  

  Európska únia 1.1

Európska únia
2
 je integračné zoskupenie a jedinečné hospodárske a politické 

partnerstvo. Jeho súčasťou bolo na začiatku šesť zakladajúcich štátov. Dnes sa 

medzi členov radí 28 európskych krajín. Posledné rozšírenie prebehlo v roku 2013, 

kedy sa novým členom stalo Chorvátsko. Toto rozšírenie však nemusí byť posledné. 

Rokovania o ďalších členoch sú stále aktuálne. Česká republika, spoločne 

so Slovenskom a ďalšími ôsmimi krajinami, vstúpila do Únie v roku 2004.
3
  

Svojou plochou EÚ pokrýva väčšinu európskeho kontinentu a môže sa popýšiť 

približne 503 miliónovým obyvateľstvom, čo je takmer osem percent svetovej 

populácie. Momentálne je v rámci Únie 24 úradných jazykov a oficiálnou menou je 

okrem eura aj 12 ďalších svetových mien.
4
 

Hlavným princípom a cieľom Únie je postupné presúvanie právomocí jednotlivých 

štátov na európske inštitúcie. Za necelé polstoročie sa udialo mnoho významných 

úspechov. Podarilo sa vytvoriť jednotný trh s voľným pohybom osôb, tovaru a služieb. 

V tomto prípade sa však nedá hovoriť o postupnom prechode do federácie. EÚ totižto 

funguje na inom základe. Aj keď sa štáty stanú členmi jedného spoločenstva, naďalej sú 

to nezávislé štátne celky. Členské štáty prenášajú na európske inštitúcie len istú časť 

svojich právomocí. Tie majú následne za úlohu rozhodovať a konať v mene spoločných 

záujmov všetkých členov spoločenstva. Vzájomným združovaním získavajú jednotlivé 

štáty väčšiu suverenitu. Tej by ako jednotlivci nikdy nedosiahli. Ďalším, nemej 

                                                 
2
 Ďalej len EÚ. 

3
 EURÓPSKA ÚNIA. Základné informácie o Európskej únii [online]. 

4
 Taktiež.  
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podstatným, cieľom je vytvorenie rastúcej a konkurencieschopnej Európy, ktorá dokáže 

zabezpečiť spoločnú a bezpečnostnú politiku.
5
  

Únia kladie veľký dôraz aj na ochranu ľudskej osobnosti a obyvateľstva. Za doterajší 

úspešný boj za demokraciu a ľudské práva bola v roku 2012 Európskej únii udelená 

Nobelova cena za mier.
6
  

Súčasné rozloženie EÚ je možné sledovať na nasledujúcom obrázku. Ten zobrazuje 

aj roky, v ktorých bola postupne rozširovaná. Ako však bolo spomenuté, táto podoba 

ešte zďaleka nemusí byť konečná.  

Obrázok 1 – Členské štáty EÚ 2013
7
 

1.1.1 História 

Korene Únie siahajú ku koncu druhej svetovej vojny. Po nej sa museli európske štáty 

vyrovnať s rôznymi problémami. Na prvom mieste bolo zabezpečenie základných 

životných potrieb pre obyvateľov. Ďalším, ale rovnako dôležitým, cieľom bolo 

vytvorenie pevného politického i hospodárskeho celku a zaistenie bezpečnosti v Európe. 

                                                 
5
 TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 

6
 Taktiež. 

7
 EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA. Európska integrácia - Rozširovanie Európskej únie [online]. 
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Štáty mali za to, že ekonomická previazanosť jednotlivých krajín zníži možnosť vzniku 

nového, rovnako masového konfliktu, ako to bolo počas vojny zo strany Nemecka. 

Svoju úlohu zohral aj rozrastajúci sa Sovietsky zväz. Ten, spoločne so svojou 

zväčšujúcou sa silou, niesol obavy zo straty ťažko nadobudnutej demokracie. 

Zjednotená Európa mala omnoho väčšiu šancu prekonať tieto prekážky, ako keby ostala 

rozdrobená. Občania jednotlivých krajín taktiež túžili po slobodnom pohybe 

a podnikaní, ktorý bol počas vojny značne obmedzený.
8
  

Prvým krokom, smerujúcim k vzájomnej spolupráci, bolo zriadenie Rady Európy v roku 

1949. Od tohto momentu sa začali vytvárať čoraz tesnejšie zmluvy o spolupráci. 

Významný bol prejav Jeana Monneta, člena Národného výboru pre oslobodenie, ktorý 

v roku 1943 prehlásil: „Mier v Európe nenastane, pokiaľ sa štáty budú zakladať 

na základe národnej suverenity. Krajiny sú príliš malé na to, aby mohli svojim národom 

zaručiť prosperitu a sociálny vývoj. Preto európske štáty musia spoločne založiť 

federáciu.“
9
 

Veľkú zásluhu na zvyšujúcej sa integrácii malo šesť zakladajúcich štátov: Nemecko, 

Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Tí sa snažili originálnou 

cestou prelomiť vtedajšie prekážky. Parížskou zmluvou založili tri nadštátne 

organizácie, predchodcov samotnej Únie: Európske hospodárske spoločenstvo, 

Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Európsky hospodársky spolok pre atómovú 

energiu. Tieto celky možno charakterizovať pomocou štyroch základných slobôd, ktoré 

presadzovali. Bol to voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.
10

  

Všetka snaha nakoniec vyvrcholila 7. februára 1992 v Maastrichte, kde bola podpísaná 

prvá oficiálna Zmluva o Európskej únii. Tá vstúpila v platnosť 1. novembra 1993. Touto 

zmluvou sa stanovili pravidlá upravujúce spoločnú menu, politika, spolupráca v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných záležitostiach. V tomto období EÚ nenahradila Európske 

spoločenstvá. Dlhšiu dobu existovali tieto celky paralelne, s rovnakou členskou 

základňou, no rozdielnymi právomocami. Konečnú podobu dostala Únia v decembri 

2007 Lisabonskou zmluvou. Táto zmluva bola ratifikovaná všetkými členmi 

                                                 
8
  TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 

9
  EURÓPSKA ÚNIA. Základné informácie o Európskej únii [online]. 

10
 TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
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1. decembra 2009. Zmluvou oficiálne zaniklo Európske spoločenstvo a pretavilo sa 

do Európskej únie.
11

 

Až do vzniku Únie slúžili na zaistenie vzájomnej spolupráce medzinárodné organizácie. 

Tie obecne predstavujú trvalé združenie štátov za určitým spoločným účelom. Listiny 

majú formu medzinárodných zmlúv, teda dohôd, medzi jednotlivými členmi. Sama 

o seba organizácia nemá žiadnu právnu moc vo vzťahu k členským štátom. Vytvára buď 

nezáväzné akty, alebo medzinárodné zmluvy, ktoré sú záväzné len pre tie štáty, ktoré 

ich dobrovoľne prijmú. Z tohto dôvodu sa tvorcovia európskej integrácie vybrali inou 

cestou. Za formu integrácie si zvolili nadštátny celok. Ten mal vlastnú právomoc a bol 

vybavený určitým druhom práva, ktoré by bolo postavené nad tuzemské právo 

členských štátov.
12

  

Štáty sa pri vstupe do EÚ dobrovoľne vzdali niektorých svojich právomocí. V takomto 

prípade sa nedá hovoriť o medzinárodnom práve, ale o samostatnom právnom systéme. 

V niektorých oblastiach sa môže právo Únie správať ako vnútroštátne, avšak to platí len 

vo vymedzených oblastiach.
13

  

Princíp fungovania práva v Európskej únií je jednoducho ukázaný na nasledujúcom 

obrázku. Zobrazuje tri základné stupne práva: právo Únie, medzinárodné právo 

a vnútroštátne právo. Vzťahy medzi jednotlivými stupňami sú nasledovné. Na prvom 

mieste stojí vždy právo Únie, ktoré je nadradené zvyšným dvom stupňom. Tento druh 

práva sleduje cieľ jednotného spoločného právo vo všetkých členských krajinách. 

Vplýva nielen na jednotlivé štáty, ale aj na samotných občanov. Za ním sa nachádza 

právo medzinárodné, ktoré stojí nad vnútroštátnym právom. Upravuje vzťahy 

medzi jednotlivými krajinami, ktoré majú medzi sebou podpísanú medzinárodnú 

zmluvu. Na poslednom stupienku stojí právo jednotlivých štátov, čiže právo 

vnútroštátne. Je to základný kameň celého právneho systému. Upravuje základné, 

rozhodujúce a najvýznamnejšie spoločenské vzťahy.
14

  

                                                 
11

 KEŘKOVSKÝ, M. a A. KEŘKOVSKÁ. Evropská unie – historie, instituce, ekonomika a politika. 
12

 TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
13

 KEŘKOVSKÝ, M. a A. KEŘKOVSKÁ. Evropská unie – historie, instituce, ekonomika a politika. 
14

 TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
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Obrázok 2  – Právny systém EÚ
15

 

1.1.2 Organizačná štruktúra 

Únia a jej orgány majú voči členským štátom a ich občanom isté právomoci. Tých sa 

jednotlivé štáty vzdali v jej prospech. Preto bolo dôležité vytvoriť systém, ktorý by 

rešpektoval a chránil jednak záujmy Únie, tak i samotných členov. Vytvoril sa preto 

orgán, ktorý mal chrániť práva oboch skupín. Vznikla základná koncepcia: Komisia – 

Rada. Do organizačnej štruktúry samozrejme musel byť zaradený aj demokratický 

prvok, ktorý v tomto prípade zaujal Európsky parlament. Neodmysliteľnou súčasťou 

bolo zaradenie súdneho orgánu, za ktorý bol stanovený Súdny dvor EÚ. Medzi ďalšie 

dôležité orgány sa zaradil Európsky účtovnícky dvor a Európska centrálna banka. Tie 

zastávajú v organizačnej štruktúre špecifické miesto. Najvyššie postavenie v rámci celej 

EU získala postupným vývojom  Európska rada.
16

  

Zjednodušená verzia organizačnej štruktúry Únie je zobrazená na obrázku nižšie.  

                                                 
15

 Vlastné spracovanie podľa TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
16

 KEŘKOVSKÝ, M. a A. KEŘKOVSKÁ. Evropská unie – historie, instituce, ekonomika a politika. 
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Obrázok 3 - Organizačná štruktúra EÚ
17

 

Momentálne sa budem venovať podrobnejšiemu popisu jednotlivých orgánov Únie: 

1) Európska komisia: 

Národné záujmy Únie reprezentuje Európska komisia, ktorá má sídlo v Bruseli 

a Luxemburgu. Je to výkonný, iniciatívny a kontrolný orgán so širokou škálou 

právomocí. Komisia riadi a vykonáva politiku Európskej únie a to navrhovaním nových 

právnych predpisov, spracovávaním rozpočtov a rozdeľovaním finančných 

prostriedkov. V spolupráci so Súdnym dvorom uplatňuje právne predpisy a zastupuje 

Úniu na medzinárodnej scéne.
18

 

Politické vedenie zabezpečuje 28 komisárov, pričom z každého členského štátu je jeden. 

Komisári sú volení na obdobie piatich rokov. Každému komisárovi určí predseda 

Európskej komisie oblasť politiky, ktorú má na funkčné obdobie na starosti. Predsedu 

navrhuje Európska rada a jeho voľbu musí schváliť Európsky parlament.  Po jeho 

                                                 
17

 Vlastné spracovanie podľa TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
18

 EURÓPSKA ÚNIA. Európska komisia [online]. 
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zvolení spoločne s Radou menuje zvyšok komisárov. Súčasným predsedom je José 

Manuel Barroso, ktorý vo februári 2010 začal svoje, už druhé, funkčné obdobie.
19

 

2) Rada Európskej únie: 

Rada EÚ je inštitúcia, ktorá je tvorená ministrami jednotlivých členským štátov. Nejde 

však o orgán Únie. Je potrebné ju preto odlíšiť od Európskej rady, v rámci ktorej sa 

stretávajú predstavitelia jednotlivých štátov a diskutujú o politickej situácii. Rada je 

najmä rozhodujúcim orgánom, ktorý udeľuje právomoc Komisii a reprezentuje záujmy 

jednotlivých členských štátov. Stretáva sa jedenkrát týždenne a to buď v Bruseli, alebo 

vo výnimočných prípadoch v Luxemburgu.
20

  

Predsedovia rady sa menia každých šesť mesiacov podľa presne stanoveného 

harmonogramu. ČR predsedala v roku 2009 a Slovenská republika je na rade v roku 

2016. Obsadenie každého zasadnutie sa mení vzhľadom na to, ktorá politická oblasť je 

momentálne prerokovaná.
21

  

Hlasovanie prebieha formou kvalifikovanej väčšiny. To znamená, že je buď splnená 

jednoduchá väčšina z 28 členských štátov, alebo je za minimálne 260 predstaviteľov 

z celkového množstva. Jednotlivé hlasy sú rozdelené  medzi štáty podľa počtu ich 

obyvateľov. Najviac hlasov, 29, má Nemecko spolu s Francúzskom, Talianskom 

a Veľkou Britániou. ČR má 12 a SR 7 hlasov. Celkový počet hlasov v rámci Únie je 

352.
22

  

Hlavnými činnosťami je prijímanie právnych predpisov, zabezpečovanie hospodárskych 

politík jednotlivých štátov, uzatváranie dohôd s nečlenmi Únie a schvaľovanie 

rozpočtu.
23

 

3) Európska rada: 

Začiatky Európsky rady sa viažu na rok 1974. Vtedy sa jednalo len o neformálne 

diskusie medzi lídrami jednotlivých štátov. Formálny status rada získala v roku 1992 

                                                 
19

 EURÓPSKA ÚNIA. Európska komisia [online]. 
20

 EURÓPSKA ÚNIA. Rada Európskej únie [online]. 
21

 Taktiež. 
22

 Taktiež. 
23

 Taktiež. 
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a od roku 2009 ju zaraďujeme medzi oficiálne inštitúcie EÚ. Vzhľadom na svoje 

zloženie patrí na najvyšší stupienok v samotnej organizačnej štruktúre.
24

  

Rada má dve hlavné úlohy. Jednak stanovuje všeobecné politické smerovanie Únie 

a zároveň rieši aj citlivé záležitosti medzivládnej spolupráce. Napriek týmto 

povinnostiam nemá legislatívnu právomoc. Hlavnými účastníkmi sú prezidenti, 

prípadne predsedovia vlád členských štátov, predseda rady a predseda Komisie. 

Súčasným predsedom je Herman Van Rompuy. Rada sa stretáva štyrikrát ročne, no je 

možnosť zvolať aj mimoriadne zasadnutie. Obvykle sa tieto rokovania odohrávajú 

v Bruseli.
25

 

4) Európsky parlament: 

V roku 1951 bol za demokratický prvok považovaný orgán, ktorý sa nazýval 

Zhromaždenie. Nemal takmer žiadne reálne právomoci a bol tvorený z poslancov, ktorí 

boli delegovaní národnými parlamentmi. Súčasný názov sa začal používať od roku 

1962. O desať rokov neskôr bola Európskou radou schválená priama voľba jednotlivých 

členov parlamentu občanmi Únie. Momentálny počet členov je 736, pričom jednotlivé 

štáty majú rôzny počet poslancov, ktorý závisí od počtu obyvateľov.
26

  

Postupným vývojom sa menili aj právomoci samotného parlamentu. Z orgánu, ktorý 

na začiatku nemal takmer žiadne právomoci, sa vyvinul reprezentatívny orgán spolu 

s rozhodovacími právomocami. Je to najdôležitejšie právo, ktoré parlamentu dovoľuje  

spoločne s Radou prijímať akty sekundárneho práva. Administratívne sídlo parlamentu 

je v Luxemburgu, pričom zasadnutia o hlavných rozhodovacích procesoch prebiehajú 

v Štrasburgu a schôdze parlamentných výborov v Bruseli.
27

 

1.1.3 Ekonomická integrácia  

Pojem integrácia bol spočiatku chápaný ako zlučovanie ekonomík do celku voľného 

obchodu. „V súčasnosti sa pod týmto pojmom rozumie proces systematického 

                                                 
24

 EURÓPSKA ÚNIA. Európska rada [online]. 
25

 Taktiež. 
26

 TYČ, V. Úvod do mezinárodního a evropského práv. 
27

 Taktiež. 
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odstraňovania obchodných prekážok medzi aspoň dvoma štátmi. Súvisí s ním aj 

vytvorenie mechanizmu hospodárskej spolupráce a koordinácie medzi nimi“
28

. 

Podľa hĺbky a kvality môžeme rozlíšiť niekoľko stupňov ekonomickej integrácie:
29

 

1) Zóna voľného obchodu: v tomto stupni štáty odstraňujú prekážky, ktoré bránia 

voľnému obchodu. Hlavným atribútom je zjednotenie, prípadne odstránenie kvót 

a ciel medzi jednotlivými členmi spoločenstva.  

2) Colná únia: základom je vytvorenie jednotných platieb cla ako pre členov, tak 

i nečlenov únie. 

3) Voľné trhy: v tomto stupni sú odstránené neviditeľné prekážky trhu. 

Za ne možno považovať prehnanú certifikáciu, prípadne preferenciu spotreby 

domácich výrobkov. 

4) Spoločné trhy: zaisťujú voľný pohyb pracovných síl v rámci spoločenstva štátov. 

5) Menová únia: upravuje menové kurzy jednotlivých mien. Tento stupeň môže 

byť zabezpečený jednak dohodou o neodvolateľných fixných kurzoch, alebo 

jednotnou menou.  

6) Ekonomická únia: jej základom je spoločný slobodný trh bez obmedzení. 

Obsahuje množstvo pravidiel, ktoré upravujú parametre fiškálnej a monetárnej 

politiky štátov. 

7) Politická integrácia: fakticky znamená spojenie dvoch, alebo viacerých 

nezávislých štátov v jeden útvar. 
30

  

 

V EÚ sme sa čiastočne dopracovali do šiesteho bodu. V tomto prípade sa dá hovoriť 

o tom, že v Únii existuje slobodný trh. Na ňom sa bez väčších obmedzení môžu voľne 

pohybovať služby, tovar, kapitál a pracovná sila. Momentálne sa neuvažuje o vytvorení 

jedného štátneho útvaru. EÚ si zakladá na samostatnosti jednotlivých členských krajín.  

V nasledujúcej tabuľke je možno vidieť najdôležitejšie znaky jednotlivých stupňov 

integrácie.  

                                                 
28

 KEŘKOVSKÝ, M. a A. KEŘKOVSKÁ. Evropská unie – historie, instituce, ekonomika a politika, s. 4.  
29

 TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J.  ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. 
30

 Taktiež. 
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Tabuľka 1 - Znaky politickej a ekonomickej integrácie 
31

 

 

  Regionálna a štrukturálna politika Európskej únie 1.2

Európska únia je tvorená 28 štátmi, medzi ktorými nájdeme množstvo rozdielov. Tieto 

nerovnosti sa merajú pomocou hodnôt hrubého domáceho produktu (HDP) jednotlivých 

krajín. Na zníženie týchto odlišností bola vytvorená európska regionálna politika.
32

  

Jej hlavným cieľom je podpora rozvoja tých regiónov, ktorých úroveň nedosahuje 

v daných kritériách európsky štandard. Finančná podpora má široký rozsah pôsobnosti, 

od výstavby európskych sietí až po podporu kultúrnych a vzdelávajúcich programov. 

Úniu je preto možné označiť za najväčšieho svetového darcu.
33

 

Regionálna a štrukturálna politika patrí medzi mladé aktivity EÚ. Napriek tomu je 

najvýznamnejšou politikou a patrí jej druhý najväčší podiel na výdajoch spoločného 

rozpočtu. Spolu s ďalšími aktivitami sa nazýva politikou hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti. Je odrazom princípu solidarity v EÚ, v rámci ktorého prispievajú bohatšie 

štáty na rozvoj chudobnejších regiónov. Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života 

                                                 
31

 Vlastné spracovanie podľa KEŘKOVSKÝ, M. a A. KEŘKOVSKÁ. Evropská unie – historie, instituce, 

ekonomika a politika. 
32

 CIPÁR, M. Štrukturálna a regionálna politika EÚ [online]. 
33

 Taktiež. 

FORMA 

INTEGRÁCIE

Odstránenie 

viditeľných 

prekážok

Spoločné 

pravidlá voči 

nečlenom

Odstránenie 

neviditeľných 

prekážok

Voľný pohyb 

výrobných 

faktorov

Spoločná 

mena

Ekonomická 

politika

Jednotná 

správa

Voľná zóna 

obchodu
áno

Colná únie áno áno

Voľný trh áno áno áno

Spoločný trh áno áno áno áno

Menová únia áno áno áno áno áno

Ekonomická 

únia
áno áno áno áno áno áno

Politická únia áno áno áno áno áno áno áno
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pre obyvateľov celej Únie. Riešenie tejto problematiky je veľmi dôležité a vynakladá sa 

na to takmer tretina celkového rozpočtu.
34

 

Zníženie ekonomických nerovností je základnou podmienkou pre jednotu štátu. Úplné 

vyrovnanie štandardov však nie je možné a ani žiaduce. Jedným z hlavných dôvodov je 

udržanie súdržnosti krajín a to hlavne v momentoch, kedy sa vyspelejšie krajiny snažia 

o odtrhnutie zo spoločenstva.
35

 

Aktívna regionálna politika je veľmi prospešná. Veľký význam má podpora firiem, 

ktoré svoju činnosť presunuli do menej rozvinutých regiónov. Podporujú tým 

ekonomickú aktivitu, prispievajú k zníženiu nezamestnanosti a výdajov na podporu 

nezamestnaných. Rozvojom týchto aktivít vznikajú nové trhy, rastie dopyt a zvyšuje sa 

tak celkový zisk pre už vyspelé oblasti.
36

 

1.2.1 Vývoj regionálnej politiky 

Počiatky tejto politiky môžeme nájsť už v roku 1958. Vtedy sa začal v rámci 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva formovať voľný trh. Jednotlivé štáty si začali 

uvedomovať priepastné rozdiely v jednotlivých oblastiach. Z tohto dôvodu sa 

v preambule Rímskej zmluvy jednotliví členovia zaviazali k snahe zvýšiť jednotu ich 

hospodárstiev. Záujem znova stúpol v roku 1973, po pristúpení Veľkej Británie, Írska 

a Dánska. Členovia sa zhodli, že regionálna politika je nutným prvkom spoločenstva a 

bol vytvorený Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF). V začiatkoch sa stretával 

so silným nedofinancovaním a len ojedinelým prideľovaním finančnej pomoci. 

Prostriedky sa rozdeľovali pomocou fixných kvót a často slúžili na financovanie 

vlastných ekonomík štátov.
37

 

V roku 1988 bola prevedená zásadná reforma, ktorá za hlavný nástroj regionálnej 

politiky stanovila štruktúrované fondy. Túto zmenu zapríčinil najmä vstup nižšie 

ekonomicky výkonných krajín, ako bolo Španielsko a Portugalsko. V roku 1993 bol 

vytvorený prvý fond, ktorý mal za úlohu pomáhať slabším štátom splniť prísne 

                                                 
34

 TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J.  ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. 
35

 EU-MEDIA. Regionální politika EU [online]. 
36

 Taktiež. 
37

 Taktiež.  
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podmienky nastavené Maastrichtskou zmluvou. V súvislosti s týmto fondom bol 

vytvorený Výbor regiónov, ktorý slúžil ako nový poradný orgán.
38

 

1.2.2 Ciele regionálnej politiky 

Počas obdobia 2007-2013 sa politika zamerala na splnenie troch základných cieľov. Ide 

o cieľ konvergencie, regionálnej konkurencieschopnosti a vzájomnej územnej 

spolupráce. Na ich dosiahnutie má v strednodobom rozpočtovom rámci vyčlenených 

spolu 347 mld. eur. Pre ČR je to však necelých 27 mld. eur.
39

 

V tabuľke nižšie je načrtnuté podrobnejšie rozdelenie finančných prostriedkov 

pre jednotlivé fondy. 

Tabuľka 2 - Rozdelenie finančných prostriedkov medzi ciele regionálnej politiky
40

 

CIEĽ FONDY PRE EÚ FONDY PRE ČR 

Konvergencia 283 mld. eur 25, 88 mld. eur 

Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

54, 96 mld. eur 419, 09 mil. eur 

Európska územná spolupráca 8,72 mld. eur 389, 05 mil. eur 

Spolu 347 mld. eur  26, 69 mld. eur 

 

Teraz sa budem venovať popisu samotných cieľov regionálnej politiky: 

1) Cieľ Konvergencie: 

Hlavným účelom konvergencie je pomôcť krajinám s HDP nižším ako je 75% priemeru 

EÚ. Podpora má slúžiť k rýchlejšiemu dosiahnutiu priemeru HDP a to prostredníctvom 

zlepšujúcich sa podmienok v oblasti rastu zamestnanosti. Podpora je v tomto prípade 

vložená hlavne do inovácií, znalostí spoločnosti a investovania do fyzického a ľudského 

kapitálu. Zameraním sa na tieto aspekty sa zvyšuje ekonomický rast a znižuje sa 

                                                 
38

 CIPÁR, M. Štrukturálna a regionálna politika EÚ [online]. 
39

 TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J.  ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. 
40

 Vlastné spracovanie podľa CIPÁR, M. Štrukturálna a regionálna politika EÚ [online]. 
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nezamestnanosť. V ČR pod neho spadajú všetky regióny súdržnosti s výnimkou 

hlavného mesta.
41

 

2) Cieľ Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti:  

Pri podpore zvýšenia konkurencieschopnosti je poskytnutá pomoc regiónom, ktoré 

nepatria medzi najmenej rozvinuté. Napriek tomu ale vyžadujú pomoc v súvislosti 

so zlepšením zamestnanosti a rozvojom trhu práce, príťažlivosťami samotného regiónu, 

podporou podnikania a ochranou životného prostredia. Tieto zmeny majú byť 

dosiahnuté mimo iného aj predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien v regiónoch. 

V ČR sa zameriava prevažne na hlavné mesto Prahu.
42

 

3) Cieľ Európskej územnej spolupráce: 

Účelom územnej spolupráce je zvýšenie nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. 

Medzi hlavné priority patrí podpora spoločných riešení problémov, ako je napríklad 

rozvoj miest, podpora hospodárskych vzťahov, spolupráca medzi podnikmi, rozvoj vedy 

a výskumu, budovanie infraštruktúry, a podobne. Tento cieľ sa realizuje v rámci 

všetkých regiónov v krajine.
43

 

1.2.3 Princípy regionálnej politiky 

V Únii sa uplatňuje celkom 7 hlavných princípov, ktoré sa odrážajú v celom procese 

udeľovania právomocí.  

Medzi jednotlivé princípy patrí:
44

 

1) Princíp partnerstva: v tomto prípade hovoríme o dvoch úrovniach – 

horizontálnej, ktorá rieši spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi 

a regiónmi a vertikálnej, ktorá sa zaoberá kontrolou politiky jednotlivých štátov 

na národnej a miestnej úrovni. 
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 Taktiež. 
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2) Princíp programovania: je zameraný na realizovanie pomoci na základe 

viacročných plánov, pre ktoré sa spracúvajú programové dokumenty. 

Výsledkom je integrovaný celok v dlhodobom horizonte.  

3) Princíp monitorovania a vyhodnocovania: ide o kontrolu a vyhodnocovanie 

jednotlivých poskytnutých prostriedkov z EÚ.  

4) Princíp koncentrácie: účelom tohto princípu je realizovanie menšieho množstva 

veľkých projektov, od ktorých sa očakáva najväčší prínos.  

5) Princíp doplnkovosti: v rámci pomoci sa musí jednať o financie nad rámec 

národných prostriedkov. Zainteresovanosť príjemcu má viesť k zvýšeniu 

efektívnosti a zodpovednosti pri čerpaní finančných prostriedkov.  

6) Princíp subsidiarity: znamená realizovať pomoc na čo najvhodnejšej územnej 

úrovni.  

7) Princíp solidarity: ide o najzákladnejší princíp, kedy vyspelejšie štáty pomáhajú 

k rozvoju menej rozvinutým regiónom.
45

 

  Štrukturálne fondy 1.3

Zníženie rozdielov medzi regiónmi a vyrovnávanie odlišnej sociálnej a ekonomickej 

situácie členských krajín, pri zachovaní ich kultúrnych a historických hodnôt, patrí 

k prioritám EÚ. K naplneniu týchto priorít boli postupne vytvorené štrukturálne fondy. 

Ich účelom je stierať rozdiely a zaostalosť najviac znevýhodnených oblastí pomocou 

rozvojových programov a projektov. V súčasnosti existujú dva štrukturálne fondy, 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja. Samostatným druhom je 

Fond súdržnosti, známy ako Kohézny fond.
46

 

1.3.1 Európsky sociálny fond (ESF) 

ESF bol zriadený v roku 1957. Je to hlavný finančný nástroj na podporu v oblasti 

zamestnanosti a ľudských zdrojov. Svojich cieľov dosahuje posilňovaním sociálnych 

programov, pomáhaním rizikovým skupinám obyvateľov a zlepšovaním príležitostí 

na trhu práce. Z tohto fondu sa podporujú prevažne neinvestičné projekty, ako je 

zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, programy pre zdravotne postihnutých, etnické 
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menšiny, či iné znevýhodnené skupiny obyvateľov. Možno ho zaradiť 

medzi nedistribučné finančné nástroje, ktoré sústreďujú výdavky do menej rozvinutých 

krajín EÚ.
47

   

1.3.2 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 

O sedemnásť rokov neskôr (1974) vznikol ERDF. Jeho poslaním je podporiť 

hospodársku a sociálnu súdržnosť v rámci EÚ vyrovnaním regionálnej nerovnováhy. 

Momentálne patrí s objemom finančných prostriedkov k najväčším zo štrukturálnych 

fondov. Jeho prostriedky majú široký zámer a zasahujú do rôznych oblastí. Sú to 

investície do spoločnosti, vytváranie nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry, 

podpora miestneho a regionálneho rozvoja a technická podpora. Podporované sú najmä 

investičné projekty, ako je stavba ciest, podpora podnikateľov, rekonštrukcia kultúrnych 

pamiatok, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a pod.
48

  

1.3.3 Fond súdržnosti 

Mimo štrukturálne fondy stojí Fond súdržnosti, inak nazývaný Kohézny fond. Je určený 

na podporu chudobnejších štátov, nie však regiónov. Podporujú sa investičné projekty, 

ktoré sú zamerané na budovanie rozsiahlejšej dopravnej infraštruktúry, ochranu 

životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie. Štát má možnosť čerpať z neho 

finančný príspevok, pokiaľ HND neprekročí 90% na obyvateľa a má zostavený 

takzvaný kohézny plán. Rozumie sa ním program, ktorý smeruje k naplneniu 

podmienok hospodárskeho zbližovania.
49

 

  Operačné programy pre obdobie 2007-2013 1.4

Každý subjekt, ktorý chce požiadať o podporu z fondov EÚ, musí predložiť žiadosť 

riadiacemu orgánu príslušného operačného programu. Riadiacimi orgánmi, 

pre konkrétne operačné programy sú, u tematicky zameraných projektov, rezortné 

ministerstvá, u územne vymedzených projektov, regionálne rady regiónov súdržnosti. 
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Sú to územné celky zodpovedajúce jednému alebo viacerým členským krajom a sú 

zriadené za účelom prijímania finančných prostriedkov z fondov.
50

 

Aktuálne programové obdobie je sedemročné (2007-2013). Prioritou pre toto obdobie sa 

stal ekonomický rast, zvyšovanie pracovných miest a inovácia. Pomoc smeruje 

do najchudobnejších oblastí EÚ a v rámci rozpočtu bolo pre nich vyčlenených 347 

miliárd eur. Mnoho projektov bolo odsúhlasených ešte pred rokom 2007. Prevažná 

väčšina smerovala na výskum a inovácie a asi 30% na ochranu životného prostredia 

a opatrenia proti klimatickým zmenám.
51

  

Pre dané obdobie pripravila Česká republika celkom 26 operačných programov, ktoré 

sú zhrnuté v Národnom strategickom referenčnom rámci. Programy sú rozdelené medzi 

tri hlavné ciele hospodárskej a sociálnej súdržnosti: cieľ Konvergencie, cieľ 

Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti a cieľ Európskej územnej 

spolupráce. Národný strategický referenčný rámec bol Európskou komisiou schválený 

začiatkom roku 2007.
52

  

V sedemročnej dekáde 2007 – 2013 bolo pre Českú republiku vyhradených 26,7 

miliardy eur, čo je v prepočte približne 681 miliárd českých korún
53

. Centrálnym 

koordinátorom pre využívanie fondov EÚ v Českej republike je Ministerstvo 

pre miestny rozvoj ČR, konkrétne bol pre túto funkciu zriadený Národný orgán 

pre koordináciu.
54

  

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené všetky operačné programy, ktoré boli obsahovo 

zaradené do programového obdobia 2007-2013. V návrhovej časti práce spracujem 

podklady pre vytvorenie projektovej žiadosti, ktorá obsahovo spadajú pod cieľ 

Konvergencie a pod operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť. Ide 

o neinvestičný projekt, ktorý bude financovaný z ESF fondu.  
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Tabuľka 3 - Operačné programy pre obdobie 2007-2013
55

 

 Cieľ Operačný program 

Sektorové OP Konvergencia 

OP Ľudské zdroje a zamestnanosť 

OP Vzdelanie pre konkurencieschopnosť 

OP Podnikanie a inovácie 

OP Životné prostredie 

OP Doprava 

OP výskum a vývoj pre inovácie 

Integrovaný operačný program 

OP Technická pomoc 

Regionálny operačný program Konvergencia 

ROP NUTS II Juhovýchod 

ROP NUTS II Juhozápad 

ROP NUTS II  Moravskoslezko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Stredné Čechy 

ROP NUTS II Stredná Morava 

OP Praha 

Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

OP Praha Konkurencieschopnosť 

OP Praha Adaptabilita 

OP 
Európska územná 

spolupráca 

INTERACT II 

ESPON II 

OP Medziregionálna spolupráca 

OP Nadnárodná spolupráca 

OP Cezhraničná spolupráca ČR – Bavorsko 

OP Cezhraničná spolupráca ČR – Poľsko 

OP Cezhraničná spolupráca ČR – Rakúsko 

OP Cezhraničná spolupráca ČR – Sasko 

OP Cezhraničná spolupráca ČR – Slovensko 
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1.4.1 OP Ľudské zdroje a zamestnanosť 

V návrhovej časti práce budú spracované podklady pre vytvorenie projektovej žiadosti. 

Jej hlavným cieľom bude zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a to nielen po stránke 

teoretických, ale i praktických poznatkov. Tento typ projektu spadá pod operačný 

program Ľudské zdroje a zamestnanosť. Preto som sa rozhodla daný operačný program 

bližšie charakterizovať. 

Operačný program LZZ je zameraný na znižovanie nezamestnanosti prostredníctvom 

aktívnej politiky, profesionálneho vzdelávania, začleňovania sociálne slabších občanov 

späť do spoločnosti a medzinárodnej spolupráce v daných oblastiach. Je financovaný 

prevažne z prostriedkov, ktoré sú vyčlenené pre cieľ Konvergencie. Pre mnou skúmané 

obdobie bolo pre daný OP vyčlenených 1,88 mld. eur.
56

  

OP LZZ je tvorený šiestimi základnými osami, ktoré daný program členia na logické 

celky. Jednotlivé celky sú ďalej podrobnejšie špecifikované. Prioritné osy sú 

nasledovné
57

: 

1) Adaptabilita 

2) Aktívna politika trhu práce 

3) Sociálna integrácia a rovné príležitosti 

4) Verejná správa a Verejné služby 

5) Medzinárodná spolupráca 

6) Technická pomoc
58

 

Mnou riešený projektový zámer spadá do prioritnej osy číslo 1 - Adaptabilita. Táto os je 

zameraná na prechádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory investícií 

do ľudských zdrojov, rozširovanie odborných znalostí a kvalifikácií zamestnancov 

i zamestnávateľov. Ide o špeciálne služby v oblasti zamestnanosti a intervencie 

zamerané na zvyšovanie dostupnosti dodatočného vzdelanie potrebného pre výkon 

konkrétneho povolania, s ohľadom na požiadavky trhu a spoločnosti. Rizikom 

pri neposkytnutí tejto pomoci môže byť pokles produktivity práce, strata 
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konkurencieschopnosti, presun výroby do iných miest a následná strata pracovných 

miest.
59

  

1.4.2 Operačné programy pre obdobie 2014-2020 

Už koncom roka 2011 bol schválený predbežný rozpočet pre nasledujúcu sedemročnú 

dekádu. Pre ČR sa počíta s 20,5 mld. eur, čo je o necelých 7 miliárd menej ako 

v minulom období. Tento úbytok je zapríčinený hlavne momentálnou situáciou, kedy 

ČR nie je schopná vyčerpať ani polovicu ponúkaných finančných prostriedkov.
60

  

Fondy budú v tomto období zamerané na trošku odlišné ciele ako v predchádzajúcom 

operačnom období. Viac sa bude dbať na podporu politiky súdržnosti, rozvoj vidieka 

a námornej a rybárskej politiky. Súhrne dostali tieto fondy názov Európske štrukturálne 

a investičné fondy. Ide o základné štrukturálne fondy (ERDF a ESF), Kohézny fond, 

Európsky hospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond. 

Oproti ich súčasnému zameraniu nedošlo k príliš veľkým zmenám. Pre lepšie 

a efektívnejšie využitie týchto fondov spracuje každý štát Dohodu o partnerstve, ktorú 

schváli Európska komisia. K jej splneniu majú prispievať jednotlivé programy.
61

    

  Projekt 1.5

Vo všeobecnosti neexistuje jednotná definícia pojmu projekt. Možno ho však obecne 

charakterizovať ako dočasné úsilie vynaložené na vytvorenie unikátneho produktu, 

služby, alebo určitého výsledku.
62

  

Norma ISO 10 006 označuje projekt ako „jedinečný proces, ktorý sa skladá zo súboru 

koordinovaných a riadených činností, s dátumom začatia a dokončenia, vykonávaných 

na dosiahnutie cieľa zodpovedajúceho špecifickým požiadavkám, vrátane časových, 

nákladových a zdrojových obmedzení“
63

. 
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Každý projekt má určité etapy, respektíve životné cykly. Ide o úseky jeho trvania, ktoré 

obsahujú koncepciu, vývoj, realizáciu a zakončenie projektu, s možnosťou ich 

riadenia.
64

 

Aby sa dosiahli všetky ciele projektu, je potrebné riadiť procesy v projekte v rámci 

systému manažérstva kvality. V medzinárodnej norme ISO 10 006 sa manažérska 

kvalita skladá z ôsmich základných zásad:
65

 

1) Zameranosť na zákazníka: organizácie sú závislé na svojich zákazníkoch, 

a preto je nevyhnutné chápať a uspokojovať ich potreby a požiadavky. 

2) Vedenie: alebo inak povedané vodcovstvo, slúži na určenie jednotného účelu 

a smerovania organizácie. 

3) Zapojenie pracovníkov: je potrebné využiť všetky schopnosti pracovníkov 

na prospech organizácie, pričom musia mať definovanú zodpovednosť 

a právomoc. 

4) Procesný prístup: ide o účinnejšie dosiahnutie daného cieľa za predpokladu, že 

je projekt riadený ako jeden súvislý proces. 

5) Systémový prístup: umožňuje koordináciu a kompatibilitu plánovaných procesov 

organizácie a jasne definuje ich vnútorné rozhranie. 

6) Trvalé zlepšovanie: cyklus nepretržitého zlepšovanie je založený na koncepcii 

PDCA (Plan – Do – Check – Act = plánuj – urob – overuj – konaj). 

7) Rozhodovanie na základe faktov: efektívne rozhodovanie založené na analýze 

údajov a informácií, ktoré sú priebežne zaznamenávané v protokole 

o projektoch. 

8) Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi: umocňujú schopnosť vytvárať 

vzájomnú hodnotu.
66

 

Cieľom každého projektu je priniesť zainteresovaným stranám pridanú hodnotu. Je 

potrebné vytvoriť odsúhlasené koncové výstupy, v požadovanom časovom rámci, 

bez prekročenia rozpočtu a s akceptovaním parametrov rizika. Ako náhle je investícia 

do projektu schválená, musí vlastník projektu vytvoriť zakladajúcu listinu projektu. Tá 
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vymedzí rozsah projektu, jeho hlavné ciele a výstupy, rozpočet, časový rámec, 

kontrolné body a členov samotného realizačného týmu. Dôležitá je neustála kontrola, 

ktorá umožňuje priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov a porovnanie s cieľmi 

odsúhlasenými na začiatku procesu.
67

 

Pre každú konkrétnu oblasť operačného programu sú vymedzení oprávnení žiadatelia. 

Môžeme hovoriť o všeobecných žiadateľoch, akými sú obce, kraje, podniky, fyzické 

osoby, neziskové organizácie a pod. Základnou podmienkou je, aby mal žiadateľ svoje 

IČO. U konkrétnych výzvach sú potom ostatné podmienky spresnené. Môžu sa dotýkať 

počtu zamestnancov, veľkosti obratu, či minimálnej dĺžky existencie podniku.
68

 

V rámci štruktúrovaných fondov sa projekty delia na investičné a neinvestičné. 

Investičné projekty sa zameriavajú hlavne na nákup a zhodnotenie dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Naopak neinvestičné projekty sa venujú podpore 

vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej integrácii.
69

 

Samotné vypracovanie žiadosti je zložitý proces. Žiadosť o finančnú podporu je 

formalizovaný dokument, ktorý musí obsahovať isté náležitosti a musí sa riadiť 

stanovenými pravidlami. Vzhľadom na komplikovanosť existuje v súčasnej dobe 

pre žiadateľov mnoho metodických príručiek a materiálov, ktoré sú presne spracované 

podľa jednotlivých operačných programov.
70

  

1.5.1 Typy projektov OP Ľudské zdroje a zamestnanosť 

Táto práca sa zameriava na OP Ľudské zdroje a zamestnanosť. Pre daný operačný 

program sú stanovené tri základné druhy projektov
71

: 

1) Individuálne projekty: 

a) Regionálne individuálne projekty: Tieto typy projektov sú založené na priamom 

prideľovaní prostriedkov na realizáciu alebo doplnenie národných politík 
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a programov.  Projekty majú presne stanovený regionálny rámec a sú zamerané 

prevažne na jednotlivcov. Musia spĺňať princíp doplnkovosti a pridanej hodnoty.  

b) Systémové individuálne projekty: sú založené na priamom prideľovaní 

prostriedkov na rozvoj národných politík a programov na modernizáciu 

a zvyšovanie kvality verejných služieb a ich zavedenie do praxe.  

2) Grantové projekty: 

c) Regionálne grantové projekty: sú určené pre cieľovú skupinu na území jedného 

kraja. V tomto kraji musí byť projekt aj realizovaný. Sídlo žiadateľa môže byť 

kdekoľvek na území Českej republike.  

d) Nadregionálne grantové projekty: sú určené pre cieľovú skupinu z dvoch alebo 

viacerých krajov, pričom žiadateľ môže byť z celej Českej republiky. Činnosti 

projektu môžu byť organizované na ľubovoľnom odôvodniteľnom mieste. 

3) Projekty technickej pomoci:  

Sú založené na priamom financovaní subjektov, ktoré sú napojené na verejný 

rozpočet. Cieľom týchto projektov je zaistiť riadenie, monitorovanie 

a kontrolu OP LZZ. Tento druh projektov podáva jedine Riadiaci orgán 

a Sprostredkovateľské subjekty.
72

 

1.5.2 Fáze projektu 

Každý projekt má určité fázy, ktoré zabezpečia kvalitný priebeh a splnenie zadaných 

cieľov. Z fondov EÚ je možno získať financie aj na prípravu aj na realizáciu projektu. 

Základné fázy sú
73

: 

1) Myšlienka nového projektu: je prvotná, veľmi dôležitá, fáza projektu, 

v ktorej sa definuje hlavný cieľ a myšlienka projektu. V tomto štádiu sa 

začína s analýzou situácie a konzultuje sa projektový zámer. 

2) Príprava projektu: v tejto fáze sa už detailnejšie rieši organizačná 

štruktúra riadenia projektu, voľba vhodných dodávateľov 
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a subdodávateľov. Kalkulujú sa budúce náklady, ktoré slúžia ako 

podklad pre zadávajúcu dokumentáciu. 

3) Realizácia projektu: táto časť projektu začína, keď sú schválené 

a pridelené finančné prostriedky zo strany rozhodujúcich orgánov. 

4) Prevádzková fáza projektu: toto obdobie sa dá nazvať kritickým 

pre životnosť projektu. K dodržaniu cieľov sa príjemca dotácie zaviazal 

v zmluve o financovaní. Samotná realizácia a efekty projektu musia byť 

zaznamenávané a vykazované po dobu piatich rokov. 

5) Likvidačná fáza projektu: ide o konečnú fázu, pri ktorej treba počítať 

s likvidačnými nákladmi a potrebou vytvoriť na ne rezervu už 

v prípravnej fáze.
74

 

1.5.3 Projektový zámer 

K usporiadaniu hlavných myšlienok projektu slúži projektový zámer. Popisuje hlavný 

cieľ a myšlienku projektu, navrhuje výsledky a odporúča aktivity, ktoré je potrebné 

realizovať. Pomáha vytvoriť konkrétnu a ucelenú predstavu o budúcom projekte.
75

    

K samotnej žiadosti slúži len ako podporný materiál a nie je jej povinnou súčasťou. 

Jeho predbežné spracovanie však uľahčí spracovanie samotnej žiadosti o finančnú 

dotáciu.
 76

    

Môžeme sa stretnúť s jednoduchou a stručnou verziou, ktorá je spracovaná 

v nasledujúcej tabuľke. Tento projektový zámer obsahuje hlavný cieľ projektu, jeho 

vstupy a výstupy a hlavné aktivity. Taktiež sú tu uvedené aj zdroje dát, objektívne 

overiteľné indikátory a predpoklady.  

Na jeho zostavenie neexistujú presne stanové pravidlá. Jedna z možností spracovania 

projektového zámeru bude použitá aj v návrhovej časti práce. Bude obsahovať cieľ 

projektu, jeho hlavný výstup, zúčastnené subjekty a hlavný prínos.  
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Tabuľka 4 - Tabuľka pre spracovanie stručného projektového zámeru
77

 

 

Objektívne overiteľné 

indikátory 
Zdroje dát Predpoklady 

Hlavný cieľ    

Vstupy    

Výstupy    

Aktivity       

1.5.4 Projektová žiadosť  

Projektová žiadosť je formulár, ktorú vyplňuje žiadateľ s cieľom získať finančnú 

podporu. Môžeme sa stretnúť jednak s čisto elektronickým formulárom, alebo s jeho 

kombináciou s papierovými prílohami. Každá žiadosť musí byť spracovaná v súlade 

s požiadavkami operačného programu a predkladá sa vopred stanovému riadiacemu 

orgánu. Z tohto hľadiska môžeme hovoriť o výzvach s pevne stanoveným termínom 

alebo priebežnými výzvami.
78

 

Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi, informácie o projekte, rozpočet, financovanie 

projektu a prehlásenie o podpore. V niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť 

s nutnosťou dodať registračnú alebo plnú žiadosť. Pokiaľ je zo strany rozhodujúceho 

orgánu prijatá registračná žiadosť, ktorá obsahuje len základné informácie o projekte, 

môže žiadateľ pokračovať s vyplňovaním plnej žiadosti, ktorá bude obsahovať už 

všetky potrebné informácie.
79

  

V prípade projektu, ktorý bude riešený v návrhovej časti práce, je projektová žiadosť 

spracovaná pomocou internetovej aplikácie BENEFIT 7. Tento program bude 

podrobnejšie opísaný v nasledujúcej podkapitole tejto práce.   
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  Postup pri vytváraní žiadosti 1.6

Formulár projektovej žiadosti je unikátny pre jednotlivé výzvy, a preto je nutné si 

pred samotným vyplnením formulára overiť jeho správnosť. Formuláre sú zverejňované 

hneď po vyhlásení výzvy k predkladaným projektom. Pred vyplnením je vždy potrebné 

si skontrolovať číslo výzvy a formulára.
80

  

Pre OP LZZ je vytvorená interaktívna databázová aplikácia BENEFIT 7, ktorá 

umožňuje vytvárať žiadosť o dotáciu na základe vyhlásených výziev. Tento typ 

aplikácie je určený pre 24 z 26 operačných programov. Aplikácia je dostupná 

na internetových stránkach www.euzadost.cz a podrobný návod k jej správnemu 

vyplneniu je súčasťou každej príručky pre žiadateľa. V tejto príručke je možné nájsť aj 

zoznam všetkých potrebných príloh, ktoré je nutné k žiadosti doložiť.
81

  

Registrácia používateľa do tejto aplikácie je spracovaná cez prihlasovacie meno, ktorým 

je e-mailová adresa žiadateľa a heslo, ktoré si zvolí každý žiadateľ samostatne. 

Následne je na zadanú e-mailovú adresu odoslaný aktivačný odkaz, ktorým je 

registrácia dokončená. Do konta žiadateľa sa ukladajú žiadosti (či už cvičné, alebo 

konečné). Tie sa vkladajú cez záložku „Nová žiadosť“, kde je možné zvoliť operačný 

program a vyhľadať odpovedajúcu výzvu. Žiadosť je možné kedykoľvek z programu 

vytlačiť, alebo uložiť vo formáte .pdf. Po konečnej kontrole je možné prvú finálnu 

verziu žiadosti uložiť a zaheslovať. Túto operáciu je možné opakovať viackrát, pričom 

finálnu verziu je nutné vytlačiť a odovzdať príslušnému riadiacemu orgánu.
82

  

1.6.1 Povinné prílohy 

Pre kompletnosť žiadosti je potrebné k vytlačenej forme žiadosti dodať aj potrebné 

prílohy. Vždy prítomný je doklad o právnej subjektivite daného žiadateľa. Ďalej sa 

dokladajú špecifické prílohy.
83
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Zoznam príloh je nasledovný
84

:  

1) Doklad o právnej subjektivite: 

Pri obchodných spoločnostiach sa jedná o výpis z obchodného registra, pričom 

nemôže byť starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti. Pokiaľ by sa 

jednalo o podnikajúcu fyzickú osobu, potvrdením by bol výpis 

zo živnostenského registra.  

2) Špecifické prílohy:  

Niektoré výzvy môžu obsahovať požiadavku, dodania takzvaných špecifických 

príloh, ako sú napríklad daňové priznania, súvaha, analýza cieľovej skupiny 

a podobne. Tieto prílohy sú jedinečné vďaka charakteru výzvy alebo 

špecifickým kritériám hodnotenia žiadosti. Zoznam všetkých potrebných príloh 

je vždy súčasťou konkrétnej výzvy.
85

 

 

  Metódy hodnotenie efektívnosti projektov 1.7

Metódy pre hodnotenie projektov môžeme jednoducho rozdeliť do dvoch veľkých 

skupín. Hlavným kritériom pre ich rozlíšenie je, či daná metóda zohľadňuje faktor času, 

alebo nie. Z tohto pohľadu rozlišuje metódy statické a dynamické.
86

 

Statické metódy hodnotenia investícií sú tie, ktoré nezohľadňujú faktor času. Tieto 

metódy sa dajú použiť iba v prípadoch, ak toto hľadisko nie je pre rozhodnutie 

podstatné. Pre svoju jednoduchosť môžu veľmi dobre slúžiť k priblíženiu sa 

ku konečnému rozhodnutiu. Ide o ukazovatele:  doby návratnosti, metódu porovnania 

priemernej výnosnosti a metódu porovnania priemerných nákladov investičných 

variant.
87
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Dynamické metódy naopak poskytnú presnejší odhad, pretože berú na vedomie priebeh 

času. Majú tak väčšiu váhu na konečné rozhodnutie. Do tejto skupiny môžeme zaradiť 

čistú súčasnú hodnotu, metódu indexu rentability a metódu vnútorného výnosového 

percenta.
88

  

K štandardným nástrojom pre prípravu investičných i neinvestičných projektov patrí 

SWOT analýza, časový plán a analýza verejnej podpory. Pri investičných projektoch, 

ktoré sú zložitejšieho charakteru sa najčastejšie stretneme so štúdiou uskutočniteľnosti 

alebo analýzou prínosov a výsledkov, takzvanou CBA analýzou. 
89

 

V tejto práci som sa zamerala na SWOT analýzu a tri ukazovatele vybrané zo statických 

a dynamických metód hodnotenia projektov. Samozrejmosťou bude aj spracovanie 

časového harmonogramu projektu. Tieto metódy som zvolila z toho dôvodu, že SWOT 

analýza nám zobrazuje silné a slabé stránky v spojení s príležitosťami a odkazuje 

na budúce hrozby. Možno ju preto označiť za komplexnú metódu. Harmonogram 

projektu je dôležitý pre naplánovanie dĺžky trvania jednotlivých aktivít a pre ich 

riadenie.
90

  

1.7.1 Statické metódy 

Ide o metódy, ktoré nezohľadňujú faktor času a využívajú sa pri majetku, ktorý má 

krátku dobu životnosti.
91

  

Ďalej sa budem venovať popisu dvoch metód, ktoré som si zvolila na posúdenie 

efektívnosti mnou spracúvaného projektu. 

1) Metóda doby návratnosti (DN): 

Tento ukazovateľ nám hovorí, za aké obdobie dôjde k vyrovnaniu medzi investičnými 

výdajmi a príjmami z danej investície. Ak je doba kratšia ako tá, ktorú požaduje 

investor, investícia je chápaná ako výhodná. Tento výpočet je vhodný pre určenie 

likvidity investície a poskytuje informácie o rizikovosti projektu. Nevýhodou tejto 

metódy je, že využíva peňažných príjmov z investície za celý rok jeho životnosti. 
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Niektoré však môžu byť splatné aj na začiatku obdobia. V tomto prípade je potrebné 

spresnenie na kratšie časové úseky.
92

  

Matematické vyjadrenie:  

    
 

 
     (6.1) 

Kde:  DN = doba návratnosti 

 I = kapitálové výdaje investície 

 Z = priemerný ročný zisk 

2) Metóda rentability vloženého kapitálu (ROI): 

Táto metóda vychádza z toho, ako zmena v nákladoch vyvolaná investíciou zmení zisk, 

ktorý plynie z tejto investície. ROI dokáže počítať z rôznymi vstupnými investičnými 

nákladmi bez ohľadu na životnosť projektu. Z tohto dôvodu je veľmi využívanou 

a obľúbenou metódou. Nevýhodou je použitie tejto metódy pri projektoch, ktoré 

generujú zisk iba po určité obdobie. Môže dôjsť ku skresleniu informácií.
93

  

Matematicky vzorec je: 

     
 

 
      (6.2) 

Kde: ROI = ukazovateľ rentability vloženého kapitálu  

Z = priemerný ročný zisk 

 I = kapitálové výdaje 

1.7.2 Dynamické metódy 

Tieto metódy sa využívajú všade tam, kde sa počíta s dlhodobou investíciou 

do dlhodobého majetku alebo dlhou dobou ekonomickej životnosti.
94
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1) Čistá súčasná hodnota (NPV): 

Je najvýznamnejšou dynamickou metódou, ktorá vyhodnocuje efektívnosť investície 

na základe diskontovania peňažných príjmov. Je definovaná ako rozdiel diskontovaného 

cash-flow z investičného projektu a jeho kapitálových výdajov. Táto hodnota určuje 

výdaje a príjmy z investície v súčasnej hodnote. Pre podnik je relevantné, ak je hodnota 

NPV väčšia, alebo rovná nule. V opačnom prípade projekt nedokáže dostatočne 

zhodnotiť vložený kapitál.
95

 

Matematicky ju môžeme zobraziť nasledovne:  

    ∑
   

      
 
        (6.3) 

Kde:  NPV = čistá súčasná hodnota 

 CF = cash-flow v jednotlivých rokoch 

 i = diskontná sadzba (v %) 

 n = doba životnosti projektu (v rokoch) 

 t = jednotlivé roky životnosti investície 

1.7.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexná metóda, ktorá vyhodnocuje všetky relevantné stránky 

definovanej témy na viacerých úrovniach a to vo vzťahu k súčasnému i budúcemu 

stavu. Vzhľadom k tomu, že obsahuje techniky strategickej analýzy patrí 

medzi najdôležitejšie súčasti strategických dokumentov.
96

 

SWOT je skratka anglických slov
97

:  

1) S: Strengths (silné stránky) 

2) W: Weaknesses (slabé stránky) 

3) O: Opportunities (príležitosti) 

4) T: Threats (hrozby)
98
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Princíp tejto analýzy spočíva v identifikovaní silných a slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb projektu. Zistené položky sa zapíšu do tabuľky, ktorá následne slúži ako 

pomôcka ku komplexnému vyhodnoteniu danej situácie.
99

 

Tabuľka 5 - Tabuľka pre spracovanie SWOT analýzy
100

 

 Pomocné ciele Škodlivé ciele 

Atribúty 

organizácie 

Silné stránky                 

Strengths 

Slabé stránky 

Weaknesses 

Atribúty 

prostredia 

Príležitosti 

Opportunities 

Hrozby                                  

Threats 

 

1.7.4 Harmonogram projektu 

Pri plánovaní projektov je dôležité vytvoriť si časový rozpis. Ten pomáha prehľadne 

zachytiť veľké množstvo informácií. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť so širokou 

škálou diagramov, od jednoduchých pásových až po sieťové diagramy. V rámci tejto 

práce som zvolila Ganttov diagram.
101

  

Ganttov diagram patrí medzi najznámejšie diagramy a bol vytvorený počas prvej 

svetovej vojny Henrym L. Ganttom. Je tvorený vodorovnými úsečkami, ktoré zobrazujú 

časové trvanie jednotlivých krokov projektu. Jednotlivé aktivity sú znázornené 

vodorovnou čiarou a ich umiestnenie zodpovedá naplánovanému časovému priebehu. 

Diagram ukazuje minimálny čas potrebný pre dokončenie jednotlivých krokov projektu, 

znázorňuje ich poradie a možnosť ich súbežného vykonávania.
102
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Tvorba diagramu je jednoduchá a pozostáva z niekoľkých základných krokov. Najskôr 

je potrebné vytvoriť si zoznam všetkých činností, ktoré sú kľúčové pre daný projekt 

a odhadnúť ich časovú náročnosť. Potom sa jednotlivé aktivity zaznamenajú 

na vertikálnu os diagramu a vyznačí sa ich trvanie na horizontálnej osi. Následne sa 

zakreslí začiatok a koniec jednotlivých aktivít.
103

 

Zhrnutie hlavných výhod a nevýhod tohto typu časového harmonogramu je 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 6 - Výhody a nevýhody Ganttovho diagramu
104

 

Výhody Nevýhody 

jednoduchosť a zrozumiteľnosť 
nezobrazuje vzájomnú závislosť 

činností 

vizuálna závislosť 
zmeny aktivít sa nepremietnu 

do ostatných častí harmonogramu 

nenáročnosť na spracovanie 
nedá sa aplikovať pri rozsiahlych 

projektoch 

využitie pri priebežných kontrolách potreba využitie dodatočných metód 

 

Veľká nevýhoda tohto druhu časového plánu spočíva v tom, že nedáva odpoveď na to, 

čo sa stane ak nebudú splnené a dokončené jednotlivé aktivity v stanovenom termíne. 

Na spresnenie týchto informácií slúžia potom diagram míľnikov a metóda CPM, čiže 

metóda kritickej cesty.   

V nasledujúcej tabuľke je zjednodušene zobrazený základný Ganttov diagram, ktorý je 

povinnou súčasťou žiadosti o finančnú podporu zo strany Európskej únie. Časový 

harmonogram založený na rovnakom princípe bude použitý aj v návrhovej časti tejto 

práce. 
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Tabuľka 7 – Ganttov diagram
105

 

Názov aktivity 

/ mesiac 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

aktivita 1                         

aktivita 2                         

aktivita 3                         

aktivita 4                         

aktivita 5                         

  Zhrnutie  1.8

V tejto podkapitole by som rada zosumarizovala najdôležitejšie pojmy, ktoré sú 

podstatné pri spracovaní nasledujúcich častí práce.  

Teoretická časť bola spočiatku venovaná historickému opisu samotnej Európskej únie. 

Následne boli predstavené jednotlivé štrukturálne fondy a podrobnejšie bolo opísané 

programové obdobie a OP, do ktorého tematicky zapadá mnou spracúvaný projekt.  

Najdôležitejšími podkapitolami tejto časti bol opis projektovej žiadosti a projektového 

zámeru. Tieto poznatky sú následne využité ako odrazový bod pre ich reálne 

spracovanie.  

Ďalšou významnou podkapitolou bol opis jednotlivých metód, ktoré slúžia 

pre hodnotenie efektívnosti projektov. Podľa zvolenej literatúry boli vybrané tri 

základné ukazovatele, ktoré budú použité na vyhodnotenie výhodnosti a využiteľnosti 

projektu. Medzi ne patrila doba návratnosti, ktorá je dôležitým ukazovateľom doby 

vyrovnanosti výdajov a príjmom z danej investície. Rentabilita vlastného kapitálu 

skúma do akej miery je využitý a zhodnotený kapitál, ktorý bol do projektu 

investovaný. Dynamické metódy boli vybrané z dôvodu, že zvolený projekt má dlhšie 

časové trvanie. Nepostačovalo by teda použiť len statické metódy hodnotenia. 

Samozrejmosťou je SWOT analýza a harmonogram projektu, ktoré sú povinnou 

súčasťou žiadosti o finančnú podporu.  
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 Vlastné spracovanie podľa TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J.  ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů 

EU. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto časti bakalárskej práce sa zameriam na popis a finančnú analýzu spoločnosti, 

ktorá bola žiadateľom o finančnú pomoc zo strany EÚ. V rámci zadaného projektu som 

aktívne so spoločnosťou spolupracovala od roku 2013. 

Vzhľadom k tomu, že v nasledujúcich častiach práce budú zverejnené citlivé informácie 

o spoločnosti, vedenie si neprialo zverejniť pravé meno a konkrétne údaje o spoločnosti. 

Z tohto dôvodu budem používať zovšeobecnené názvy a informácie, ktoré nebudú viesť 

ku skutočnej spoločnosti. Názov spoločnosti som zvolila ABC, s. r. o.  

2.1   Základné údaje o spoločnosti  

Názov spoločnosti:  ABC, s. r. o.  

Sídlo:    Juhomoravský kraj 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  

Založenie:  zápis do obchodného registra 1992 

Základné imanie:  8 000 000 Kč 

Predmet činnosti: 

- výroba kovových konštrukcií, kotlov, telies a kontajnerov  

- obrábanie kovov 

- výroba kovového spotrebného tovaru 

- zámočníctvo 

- obrábanie 

- veľkoobchod a maloobchod 

- sprostredkovanie služieb 

Počet zamestnancov: 200 
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2.2   Charakteristika spoločnosti  

Spoločnosť nesie titul výborne prosperujúceho rodinného podniku. Vznikla už v roku 

1905 so sídlom v Rakúsku, ako malý podnik orientujúci sa na zámočníctvo. O dvadsať 

rokov neskôr sa začala firma rozrastať a svoju orientáciu presunula na priemyselnú 

výrobu. Expanzia, v podobe založenia dcérskej spoločnosti v Českej republike, začala 

začiatkom dvadsiateho storočia. Sídlo v Juhomoravskom kraji bolo založené v roku 

1992. Ako vidieť na českom trhu pôsobí viac ako 20 rokov.  

Materská a dcérska spoločnosť tvoria spolu bezkonkurenčné centrum v oblasti 

obrábania kovov, oceľových a kovových konštrukcií, zvárania, montáže 

a automatizácia. Všetci zamestnanci sú odborníkmi v danom obore, či už hovoríme 

o plánovaní výroby, controllingu alebo logistike. Vďaka know-how zaisťujú, aby 

zákazníci dostali presne tú kvalitu produktov a služieb, ktorú požadujú.  

Ďalej sa budem venovať dcérskej spoločnosti so sídlom v Juhomoravskom kraji. Ide 

o jedného z popredných spracovateľov kovov. Zameriava sa na vysokú kvalitu zvárania 

a je špecialistom na zhotovovanie a výrobu veľkých dielov a to až do celkovej 

hmotnosti 40 ton. Všetky návrhy, konštruovanie a montovanie prebieha v súlade 

s najvyššími medzinárodnými štandardami.  

Spoločnosť sa dnes považuje za jedného z významných dodávateľov v oblasti 

spracovania plechu a profilovania v Českej republike a Rakúsku. Dodáva štandardné 

produkty prevažne malým a stredným podnikom nielen v ČR, ale aj ostatným členským 

štátom EÚ. Budúcnosť produktov je v potravinárskych zariadeniach a plechových 

oplášteniach.  

Prednosťami firmy je flexibilita, vysoká kvalita, spoľahlivosť v termínoch, široká 

výrobná rozmanitosť, technická výkonnosť a vysoký stupeň odbornosti zamestnancov. 

Predpokladom pre dlhodobý a úspešný rast spoločnosti sú vzťahy založené 

na oceňovaní, dôvere a rešpekte. Rozvoj a udržiavanie týchto vzťahov sú súčasťou 

správnej podnikateľskej zodpovednosti. Hlavnými úlohami je plnenie požiadaviek 
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zákazníkov, udržovanie povedomia o kvalite ponúkaných služieb a inovatívny vývoj 

technológií.  

Firma vlastní niekoľko certifikácií z oblasti lepenia a pripravuje sa na získanie 

certifikácie z oblasti zvárania.  

2.2.1 Technológie používané v spoločnosti  

Podnik sa neustále snaží o  optimalizovanie výrobných procesov. Vďaka tomu dokáže 

rýchlejšie a efektívnejšie vyhovieť požiadavkám svojich klientov. Špičková technika 

a komplexné know-how zamestnancov uspokojuje takmer všetky priania klientov. 

Cieľom spoločnosti je byť neustále v úzkej spolupráci so zákazníkmi a dosahovať tak 

optimálnych výsledkov. 

Pomocou využitia rozmanitých technológií spracovania kovov, dosahuje každý 

z vyrobených produktov najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Strojové vybavenie zahŕňa 

veľké množstvo priemyselných zariadení, z ktorých najvýznamnejšie sú:  

- Kombinovaný laser a vysekávacie stroje 

- CNC obrábacie lisy 

- Oblúkové zváračské stroje 

- Excentrické lisy 

- Hydraulické nožnice a iné 

2.2.2 Analýza konkurencie 

Rovnako ako všetkým, do budúcnosti vzhliadajúcim podnikom, ide aj spoločnosti ABC, 

s. r. o. o udržanie si svojho postavenia na trhu. Momentálne ju môžeme zaradiť 

medzi jedného z najvýznamnejších dodávateľov v oblasti spracovania plechov a kovu.  

Jej sídlo sa, v rámci Českej republiky, nachádza v Juhomoravskom kraji. V danej 

oblasti dnes nájdeme stovku kvalitných podnikov orientujúcich sa v rovnakej 

podnikateľskej sfére. Vďaka tomu je na celú spoločnosť kladený veľký tlak v oblasti 

kvality výrobkov a služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. 



49 

 

Firma ABC, s. r. o.  nevlastní žiadne výhradné práva výroby, alebo predaja výrobkov. 

Priemyselná oblasť tohto odboru je riadená trhovo, a teda nie je možné zabrániť vstupu 

ďalších konkurentov na trh.  

Spomedzi konkurentov som vybrala nasledovných troch. Kvôli ochrane informácií, 

však nebudem používať skutočné názvy spoločností.  

1) BBC, s. r. o. :  

Ide o firmu, ktorá má sídlo v Rousínově. Špecializuje sa predovšetkým na CNC rezanie 

laserom a obrábanie dielov, so zameraním na vŕtanie a výrobu závitov. Veľká výhoda 

firmy spočíva v outsorsingu. Spoločnosť je schopná požiadavky klienta presunúť 

za zvýhodnených podmienok k svojmu zmluvnému partnerovi. Ide prevažne 

o frézovanie, sústruženie, lakovanie a konečné úpravy. Na posilnenie čo najväčšej 

spokojnosti zákazníkov spolupracuje daná spoločnosť so spoľahlivými dodávateľmi, 

ktorí majú dlhodobú prax v oblasti strojárstva.    

2) CCD, s. r. o. :  

Firma vznikla v roku 1999, s jasným predmetom činnosti, ktorým je strojárenská výroba 

so zameraním na spracovanie plechov, rezanie laserom a CNC obrábanie. Firma má 

svoje sídlo v Modřicích. Kladným bodom pre tento podnik je spracovanie a ukončenie 

zákazky v krátkych termínoch a vysokej kvalite, o ktorú sa stará cca 50 zamestnancov. 

Hlavným cieľom firmy je zachovanie vysokej kvality ponúkanej práce. V tomto 

podniku bol zavedený aj systém modelu ISO 9001. Spoločnosť sa neustále rozvíja 

a v dnešnej dobe vlastní niekoľko certifikátov a je členom medzinárodných 

certifikovaných sietí.  

3) DDE , s. r. o. : 

Posledná mnou zvolená konkurenčná spoločnosť má sídlo v Brne. Je rozdelená na dve 

divízie, kde prvá sa zaoberá výrobou strojov a zámočníctvom a druhá stavebníctvom 

a  rekonštrukciami. DIVIZE I bola založená len v roku 2000 s najrôznejšími cieľmi 

na investičné požiadavky. Dnes sa orientuje na výrobu strojov a technologických 

zariadení (lisy, dopravníky, miešadlá, čističe odpadových vôd...), skompletizovanie 
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investičných celkov (od návrhu projektu až po jeho finálnu montáž), výrobu oceľových 

konštrukcií a výrobou zámočníckych prvkov. DIVIZE II je staršia a funguje od roku 

1992. Zameriava sa na rekonštruovanie umeleckých diel a pamiatok z rôznych druhov 

materiálu.  

2.2.3  Analýza zákazníkov 

Zákazníkov spoločnosti tvoria veľké zariadenia i malé privátne firmy a predajne 

priemyselného materiálu. Veľkosť firmy a vplyv na zákazníka nie sú nijak obmedzená.  

Pôsobenie na globálnej úrovni rovnako prispieva k rôznorodosti zmluvných strán 

odberateľov. Veľkú úlohu zohrávajú aj národné zvyklosti, konkurencia a všeobecná 

mienka. Spoločnosť a snaží pokryť svojim portfóliom potreby všetkých súčasných 

zákazníkov.  

Nie je vylúčené, že aj keď sa bude jednať o malého odberateľa, pred uzavretím 

obchodného vzťahu si preverí svojho budúceho dodávateľa a preskúma referencie 

od súčasných alebo minulých zákazníkov.  

2.2.4 Cenová politika 

Cena a jej správne stanovenie je veľmi dôležité, pretože zo základných štyroch P je 

jediným zdrojom príjmov. Cieľom každej cenovej politiky je maximalizácia bežného 

zisku. V dobre fungujúcej ekonomike je správne stanovená cena výsledkom pôsobenia 

trhu.  

Spoločnosť ABC, s. r. o.  má rozmanitú klientelu, ktorú si v rámci svojej konkurencie 

snaží udržať. Jedným z podstatných krokov, ako to môže dosiahnuť, je práve 

manipulácia s cenou. Z tohto dôvodu sa spoločnosť snaží znižovať svoje výrobné 

náklady, a tým v konečnom dôsledku pracovať s finálnou cenou.  

Samozrejmosťou sú aj ponúkané zľavy pre klientov, ktorí nakupujú tovar vo veľkých 

množstvách, prípadne platia za svoje záväzky prostredníctvom záloh.  

Cenová politika je neustále overovaná, porovnávaná s trhom a korigovaná podľa 

zistených informácií.  
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2.3   Organizačná štruktúra 

Organizačné členenie spoločnosti podlieha centrálnej správe materskej firmy, ktorá má 

stopercentný podiel v dcérskej firme.  

Pre spoločnosť ABC, s. r. o.  je stanovený jeden konateľ, ktorý firmu plne zastupuje a je 

za ňu plne zodpovedný. Pod jeho vedenie spadá deväť celkov, ktoré zahrňujú: predaj, 

nákup, technickú prípravu výroby, samotnú výrobu, projektový manažment, quality 

manažment, logistiku, ľudské zdroje a financie. Ďalším členením podlieha už len 

výroba a logistika. Výroba sa delí na štyri časti (zváranie, lisovanie, CNC a montáž). 

Logistiku tvoria len sklad a expedícia.  

2.4   SWOT analýza spoločnosti 

V teoretickej časti práce bola jedna podkapitola vyhradená na podrobný popis a postup, 

ako správne zotaviť SWOT analýzu. Na základe týchto poznatkov som zanalyzovala 

a identifikovala slabé a silné stránky, príležitosti a možné hrozby podniku ABC, s. r. o.. 

Ako podklady pre spracovanie mi slúžila firemná dokumentácia spoločnosti 

a konzultácia s quality manažérkou. 

Obrázok 4 - Organizačná štruktúra spoločnosti 
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Analýza je najskôr spracovaná v textovej forme a následne je uvedená jej grafická 

podoba.  

2.4.1 Silné stránky 

Spoločnosť má veľmi silnú pozíciu na trhu a ťaží prevažne zo svojej špecializácie 

v oblasti kovovýroby, zameranej na formovanie plechov. Jej zastúpenie je 

medzinárodné a dokáže konkurovať globálne. Vďaka tomu, že spoločnosť pôsobí 

na trhu dlhú dobu, má dobre zmapovaný trh a svoju konkurenciu. Vie predvídať budúci 

vývoj. Konkurencieschopnosť udržuje spoločnosť aj získavaním nových certifikácií 

a používaním moderných metód zvárania na vysokej úrovni.  

Veľkým plusom je technické vybavenie spoločnosti, vďaka ktorému dokáže reagovať 

na potreby dynamicky meniaceho sa trhu v oblasti kovovýroby. ABC, s. r. o.  je 

schopná pružne odpovedať na rôznorodé požiadavky zákazníkov v oblasti lisovania 

kovov, odborným zváraním ocele a hliníka, montáže a lepenia. O všetky zariadenia, 

plánovanie, výrobu a jej samotné uskutočňovanie sa stará vysoko kvalifikovaný 

personál a to nielen po stránke odbornej, ale i jazykovej. Výhodou podniku je aj snaha 

o zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a využívanie rôznych výhod. 

Firma cielene vzdeláva svoju pracovnú silu pomocou školení a ponúka odbornú prax 

pre študentov a absolventov odborových škôl.  

Podnik má veľmi dobrú finančnú situáciu a nie je dlhodobo zadlžený. Vďačí za to 

svojim lojálnym zákazníkom, ktorí včas platia za svoje objednávky. 

Výrobky a služby, ktoré spoločnosť poskytuje sú klientom cenovo dostupné 

v kvalitnom prevedení. Všetok predaj je zabezpečený zmluvnými odberateľmi pomocou 

obchodného oddelenia spoločnosti.  

2.4.2 Slabé stránky 

Odberateľskú základňu tvorí ako súkromný, tak i verejný sektor. Odber výrobkov 

a služieb je závislý od dobre vybudovaných obchodných vzťahoch. Zákazníci 

pri pociťovaní spokojnosti nemajú záujem meniť dodávateľov a riskovať tak 

nepredvídateľné udalosti. Preto je nesmierne dôležité udržať si súčasnú klientelu 
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a prilákať zároveň nových zákazníkov. Problémom je však kolísavá kvalita výrobkov, 

ktorá nie vždy vyhovuje požiadavkám klientov.  

Slabou stránkou podniku je pribúdanie nedostatočne kvalifikovanej pracovnej sily, 

pretože školený personál z tohto regiónu často odchádza za prácou do zahraničia.  

Mínusom pre spoločnosť je aj interná komunikácia, ktorá potrebuje výrazné zlepšenie. 

Problém nastáva v čase potrebnom na vybavenie firemnej pošty. Zamestnanci 

na nižších pozíciách sa často stretávajú s jazykovými bariérami.  

2.4.3 Príležitosti 

Spoločnosť je schopná rozširovať svoju výrobu a získať nové trhy. Hlavným cieľom je 

prebojovať sa na nové zahraničné trhy a to nielen európske. Tento cieľ sa dá dosiahnuť 

získaním certifikácie, ktorú chce spoločnosť obdržať po zaškolení istého počtu svojich 

zamestnancov. Jednou z pomôcok k dosiahnutiu tohto cieľa je získanie finančných 

prostriedkov z fondov EÚ. To by spoločnosť nezaťažilo tak, ako prijatie 

podnikateľského úveru, ktorý by slúžil ako peňažná investícia do školenia pracovníkov.  

Neustálym pracovaním na svojich výrobných technikách zvyšuje spoločnosť možnosť 

konkurencieschopnosti, voči ostatným firmám na trhu. Pre firmu ABC, s. r. o.  existuje 

možnosť vyrábať výrobky s novou pridanou hodnotou z odboru koľajovej dopravy. 

K tomu výrazne napomáha aj postupné zavádzanie metódy LEAN, čiže štíhlej výroby. 

V tejto metóde ide o vrátenie sa k základným obchodným činnostiam, ktorá si kladie 

otázku: čo vlastne zákazník akceptuje ako hodnotu.  

Obrovskou príležitosťou je geografická poloha spoločnosti, ktorá umožňuje dobré 

spojenie v rámci dopravy, energií a migrácie pracovnej sily. S tým súvisí potreba 

pracovať s novým personálom, venovať sa novým technológiám a zaistiť tak väčšiu 

kvalitu výrobkov.   

2.4.4 Hrozby 

Hrozbou pre podnik je zvýšenie počtu nesolventných odberateľov, ktorí by neboli 

ochotní a schopní platiť za svoje záväzky. Firma by sa mohla dostať do finančných 
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problémov. Tie by následne mohli ohroziť aj dobré vzťahy s dodávateľmi a v konečnom 

dôsledku by negatívne vplývali na dobré postavenie firmy na trhu.  

Za ďalšie ohrozenie považujem vstup nového konkurenta na trh, ktorý by bojoval 

napríklad nižšou cenou, alebo vyspelejšou technológiu. Na spoločnosť by negatívne 

vplývali veľké zmeny v legislatíve, alebo v politickom systéme.  

 

Obrázok 5 - SWOT analýza 

2.5  Predpoklad budúceho vývoja 

Spoločnosť sa neustále snaží o rozvoj a udržanie si svojho postavenia na trhu. 

V budúcom období očakáva splnenie niekoľkých strategických cieľov. 

Prvoradým cieľom je zlepšovanie kvality ponúkaných služieb s orientáciou na koľajovú 

dopravu a vyhovenie požiadavkám udávaným systémom kvality súvisiacim s koľajovou 

dopravou. Tento cieľ je možné splniť získaním novej normy v oblasti koľajovej dopravy 
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s názvom IRIS. IRIS (International Railway Industry Standard) je systém 

pre medzinárodnú štandardizáciu železničného priemyslu, jeho bezpečnosti a riadenia. 

Vychádza z požiadaviek normy ISO 9001 špecifikovaných pre oblasť na železničný 

priemysel a podnecuje neustály proces zlepšovania. 

ABC, s. r. o.  vníma ako jeden z hlavných cieľov do budúcnosti aj rozvíjanie potenciálu 

svojho personálu, dbanie na ich odborné znalosti a budovanie špecifického know-how 

spoločnosti. Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje mnoho času a ochoty nielen zo strany 

samotných zamestnancov, ale aj vedenia spoločnosti. Na dokončenie zadaného cieľa 

bude použitá dotácia požadovaná od EÚ.  

S tým súvisí aj ďalšia úloha, ktorá má posilniť a vybudovať kvalitnú firemnú kultúru. 

Tá bude silne orientovaná na zákazníka. Ide o vytvorenia kvalitného pracovného 

prostredia, ktoré bude viesť k lojalite a iniciatíve samotných zamestnancov.  

Pomerne náročnou úlohou je investovanie do nových technológií, ktoré by postupom 

času viedli k vybudovaniu vlastného oddelenia zameraného na výskum a vývoj. Tým by 

sa spoločnosť jednoznačne presunula na prvé priečky spomedzi svojej konkurencie.   

Ďalšími, pomerne obecnými, cieľmi je rozšírenie pôsobnosti firmy. Ide o prienik 

na zahraničné trhy a získanie novej klientely. Spoločnosť plánuje zriadiť nové business 

centrá, kde sa nebude sústreďovať výroba, ale budú slúžiť ako sklady a nové 

administratívne pracoviská pre novo vzniknuté i súčasné trhy.  

2.5.1 Certifikácia 

Po spracovaní SWOT analýzy a predpokladov budúceho vývoja spoločnosti je zrejmé, 

že spoločnosť má veľký potenciál posilniť svoje postavenie v rámci konkurencie. Na to, 

aby sa stala jedným z najväčších lídrov na trhu, je potrebné zapracovať na získaní 

nových certifikácií.  

Konkrétne ide o získanie Osvedčenia o rekvalifikácií. Osvedčenie vydáva Ministerstvo 

školstva, mládeže a telovýchovy na základe zákona č. 435/2004 Sb., o zamestnanosti. 

Akreditované rekvalifikačné kurzy pripravujú k výkonu konkrétneho povolania, alebo 

slúžia na získanie konkrétnych pracovných znalostí a zručností. Akreditácia sa udeľuje 

na dobu 3 rokov. Vzor osvedčenia je priložený ako príloha k bakalárskej práci. 
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Potom ako toto osvedčenie získa istý počet zamestnancov, je možné, aby sa firma 

uchádzala o certifikáciu IRIS. 

2.6   Finančná analýza spoločnosti  

Táto podkapitola bude venovaná podrobnejšej analýze spoločnosti ABC, s. r. o.. 

Analýza je dôležitá hlavne pre orgány, ktoré rozhodujú o pridelení peňažnej dotácie. 

Spoločnosť, ktorej projektová žiadosť bude schválená, musí byť finančne stabilná. Je 

potrebné, aby generovala zisk a mala pozitívne vyhliadky do budúcnosti.  

Všetky ukazovatele, ktoré budú v tejto časti použité, sú vysvetlené v teoretickej časti 

práce. Na ich spracovanie boli použité firemné dokumenty. Zadaný projekt sme, 

spoločne s pracovníkmi spoločnosti, začali riešiť v januári 2013. Informácie boli preto 

spracované pre časové obdobie 2010 až 2012. Všetky výkazy sú v zjednodušenej verzii 

priložené ako prílohy tejto práce.  

2.6.1 Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza vyjadruje percentuálne zastúpenie jednotlivých aktív a pasív. Patrí 

medzi hlavné ukazovatele, ktoré vedú k vysledovaniu rizikových faktorov pre budúci 

rozvoj podnikania.   

Z rozloženia stálych a obežných aktív spoločnosti je zrejmé, že spoločnosť je kapitálovo 

ľahká. Orientuje sa prevažne na výrobu a predaj svojich vlastných výrobkov a služieb. 

Pri pohľade na zmenu hodnôt v stálych aktívach nepozorujem výraznú zmenu. 

V spoločnosti v sledovanom období nenastala veľká majetková operácia a možno ju 

považovať za stabilnú.  

Porovnaním vlastného a cudzieho kapitálu som odhalila, že spoločnosť disponuje 

veľkými vlastnými zdrojmi a nie je odkázaná na cudzie finančné prostriedky. Tento fakt 

je pre firmu, takéhoto charakteru a veľkosti, veľmi priaznivý.  

Ako je možno vidieť, hodnota krátkodobých pohľadávok a záväzkov je takmer totožná. 

Spoločnosť teda disponuje dobrým finančným systémom, kedy zákazníci platia včas 

a spoločnosť je tak schopná okamžite splatiť svoje záväzky. 
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Tabuľka 8 - Hodnoty pre výpočet vertikálnej analýzy 

  2010 2011 2012  
 

2010 2011 2012 

Aktíva 

celkom 
147992 136591 125643 

 Pasíva 

celkom 
147992 136591 125643 

Stále aktíva 31540 28881 21818 
 Vlastný 

kapitál 
108832 89441 76361 

Obežné 

aktíva 
114121 105215 97980 

 Cudzie 

zdroje 
39157 47150 49282 

Krátkodobé 

pohľadávky 
34082 46686 43941 

 Krátkodobé 

záväzky 
35197 44602 47491 

 

Tabuľka 9 – Vertikálna analýza 

  2010 2011 2012    2010 2011 2012 

Stále aktíva 
21,31 21,14 17,37 

 Vlastný 

kapitál 
73,54 65,48 60,78 

Obežné 

aktíva 
76,73 77,03 77,98 

 Cudzie 

zdroje 
26,46 34,52 39,22 

Krátkodobé 

pohľadávky 
23,03 32,17 37,16 

 Krátkodobé 

záväzky 
23,78 32,65 37,80 

 

2.6.2 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza ukazuje, ako sa jednotlivé finančné ukazovatele menia v čase. 

Určuje zmenu súčasného stavu oproti minulému. Pokiaľ je podnikanie systematické 

a dostatočne dlhodobé, dajú sa odhaliť isté tendencie.  

Pri riešení horizontálnej analýzy treba zvýšenú pozornosť venovať hodnotám, ktoré sú 

nad 10% a hľadať príčiny vzniku týchto zmien. Tento jav môžeme pozorovať pri 

medziročnom náraste krátkodobých pohľadávkach. Ide o zvýšenie počtu menej 

solventných klientov, ktorí sa snažia o čo najneskoršie zaplatenie svojich dlhov. Tento 

fakt ovplyvnil aj zmenu v hodnotách krátkodobých záväzkov, kedy bola spoločnosť 

nútená čiastočne odložiť svoju daňovú povinnosť.  
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Väčšinou môžeme vo výslednej tabuľke vidieť záporné hodnoty. V tomto prípade sú 

zapríčinené medziročným poklesom. Najvýraznejšia zmena je v stálych aktívach, ktorá 

bola spôsobená predajom zastaraných výrobných strojov, ktoré spoločnosť vlastnila. 

Tabuľka 10 - Hodnoty pre výpočet horizontálnej analýzy 

   2010 2011 2012 
  

2010 2011 2012 

Aktíva celkom 147992 136591 125643 
 

Pasíva celkom 147992 136591 125643 

Stále aktíva 31540 28881 21818 
 

Vlastný kapitál 108832 89441 76361 

Obežné aktíva 113554 105215 97980 
 

Cudzie zdroje 39157 47150 49282 

Zásoby 40866 39649 44497 
 Krátkodobé 

záväzky 
35197 44602 47491 

Krátkodobé 

pohľadávky 
34082 43941 46686 

 
Bankové úvery 0 0 0 

Tabuľka 11 – Horizontálna analýza 

  2010/2011 2011/2012    2010/2011 2011/2012 

Aktíva celkom -7,70 -8,02  Pasíva celkom -7,70 -8,02 

Stále aktíva -8,43 -24,46 
 Vlastný 

kapitál 
-17,82 -14,62 

Obežné aktíva -7,34 -6,88  Cudzie zdroje 20,41 4,52 

Zásoby  -2,98 12,23 
 Krátkodobé 

záväzky 
26,72 6,48 

Krátkodobé 

pohľadávky 
28,93 6,25 

 Bankové úvery 
0,00 0,00 

2.6.3 Finančné ukazovatele  

V tejto časti sa zameriam na výpočet a následné zhodnotenie významných finančných 

ukazovateľov, ako je likvidita a zadlženosť. Hodnoty, z ktorých som vychádzala sú 

uvedené v tabuľke nižšie.  
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Tabuľka 12 - Hodnoty potrebné pre výpočet finančných ukazovateľov 

 2010 2011 2012 

Obežné aktíva 113554 105215 97980 

Zásoby  40866 39649 44497 

Krátkodobé záväzky 35197 44602 47491 

Bankové úvery 0 0 0 

Finančný majetok 37996 21625 6797 

Cudzie zdroje 39157 47150 49282 

Aktíva celkom 147992 136591 125643 

Vlastný kapitál 108832 89441 76361 

 

1) Ukazovatele likvidity  

Ukazovatele likvidity vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Hovoria nám ako 

je daný subjekt schopný hradiť svoje záväzky pomocou likvidných prostriedkov.  

Tabuľka 13 - Ukazovatele likvidity 

  2010 2011 2012 

Bežná likvidita 3,23 2,36 2,06 

Pohotová likvidita 2,07 1,47 1,13 

Okamžitá likvidita 1,08 0,48 0,14 

 

Odporučené hodnoty pre bežnú likviditu sú v rozmedzí 2-3. V tomto prípade je 

kritérium splnené a podnik možno hodnotiť ako finančne zdravý. 

Pohotová likvidita by sa mala pohybovať medzi hodnotami 1-1,5. Spoločnosť kritérium 

opäť spĺňa. Výnimku tvorí rok 2011. V tomto roku by mala problém pri získaní úveru, 

pretože nedisponovala dostatočným obežným majetkom na krytie svojich záväzkov.  

Posledným ukazovateľom z likvidity je okamžitá likvidita. Mala by dosahovať hodnôt 

od 0,2-0,5. Spoločnosť sa vymkla kritériu v prvom sledovanom roku, kedy mala zrejmý 
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problém s hospodárením s vlastným kapitálom. V nasledujúcich sledovaných rokoch sa 

situácia zmenila a celkovo ju možno hodnotiť ako pozitívnu.  

2) Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti predstavujú podiel vlastného a cudzieho kapitálu v podniku 

a ovplyvňovanie finančnej stability podniku. Ja som sa zamerala na výpočet koeficientu 

samofinancovania a celkovú zadlženosť. Tieto dva ukazovatele sú skúmané aj bankou, 

pokiaľ subjekt žiada o finančný úver.  

Tabuľka 14 - Ukazovatele zadlženosti 

  2010 2011 2012 

Celková zadlženosť 0,26 0,35 0,39 

Koeficient samofinancovania 0,74 0,65 0,61 

 

Na základe hodnôt celkovej zadlženosti som vyvodila záver, že podnik bol v rámci 

sledovaného obdobia zadlžený v najväčšej miere v roku 2013, avšak iba 39%. Situáciu 

spoločnosti je možné hodnotiť za dobrú.  

Podľa „Zlatých pravidiel financovania“ by sa mali hodnoty koeficientu 

samofinancovania pohybovať, rovnako ako pri celkovej zadlženosti, okolo 50%. Tu je 

možné vidieť, že spoločnosť je síce z pohľadu celkovej zadlženosti na tom veľmi dobre, 

ale nie všetky aktíva sú zriadené z vlastného kapitálu spoločnosti. Išlo prevažne 

o splácanie daňových záväzkov spoločnosti z minulých rokov.  

3) Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. 

V čitateli sa nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby, 

ukazovateľ udáva, aký veľký zisk dosiahne spoločnosť z jednej koruny tržieb. 

Ja som sa zamerala na výpočet štyroch ukazovateľov: rentability vloženého kapitálu, 

rentability celkových aktív, rentability vlastného kapitálu a rentability tržieb.  
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V tabuľke nižšie sú zobrazené všetky hodnoty, ktoré sú dôležité pre výpočet 

jednotlivých ukazovateľov.  

Tabuľka 15 - Hodnoty potrebné na výpočet rentability 

  2010 2011 2012 

Prevádzkový VH 7182 -18586 -10187 

VH po zdanení -360 -19391 -13080 

Celkový kapitál  147 992 136 591 125 643 

Celková aktíva 147 992 136 591 125 643 

Vlastní kapitál  108 832 89 441 76 361 

Tržby 256 824 226 032 202 004 

Tabuľka 16 - Ukazovatele rentability 

  2010 2011 2012 

ROI 4,85 % -13,61 % -8,11 % 

ROA -0,24 % -14,20 % -10,41 % 

ROE -0,33 % -21,68 % -17,13 % 

ROS -0,14 % -8,58 % -6,48 % 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) je  prvom roku kladná, no v nasledujúcom 

sledovanom období sa už pohybuje v záporných číslach, i keď má klesajúcu tendenciu. 

Tento ukazovateľ nám hovorí, koľko korún nezdaneného zisku pripadá 

na 1 investovanú Kč. Na výsledkoch sa prejavila najmä finančná kríza, v dôsledku 

ktorej spoločnosť prišla o niekoľko objednávok a získala záporný výsledok 

hospodárenia.  

ROA, alebo rentabilita celkových aktív, je počas celého sledovaného obdobia 

v záporných hodnotách. Z toho vyplýva, že spoločnosť neefektívne disponovala 

so svojím majetkom.  

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) dáva do pomeru čistý zisk a vlastný kapitál. 

Odporúča sa, aby bola hodnota vyššia ako bezriziková úroková sadzba. Počas celého 

mnou sledovaného obdobia sa opäť nachádzajú hodnoty pod hranicou odporučených 

hodnôt. 
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Posledným ukazovateľom z tejto skupiny je rentabilita tržieb (ROS). Hodnoty sa 

pohybujú pod hranicou odporučených 6%. Situáciu hodnotím ako nie veľmi pozitívnu. 

Za tieto negatívne výsledky môže v prvom rade záporný výsledok hospodárenia, ktorým 

spoločnosť disponovala počas celého mnou sledovaného obdobia.   

2.6.4 Konečné hodnotenie spoločnosti 

Z prevedenej finančnej analýzy spoločnosti je zrejmé, že firma je kapitálovo ľahká. 

Orientuje sa prevažne na výrobu a predaj ňou vyrobených produktov. Ide o spracovanie 

kovov a nehrdzavejúcej ocele a výrobu súčastí pre koľajovú dopravu.  

V rámci horizontálnej analýzy bol odhalený problém zvyšovania množstva 

nesplatených pohľadávok a neuhradených záväzkov. Tento fakt bol spôsobený 

zvýšeným počtom nesolventných zákazníkov v období finančnej krízy. To zapríčinilo aj 

nutný odklad vzniknutej daňovej povinnosti.  

Pri výpočte finančných ukazovateľov nastal problém jedine pri výpočte rentability. 

Na výsledkoch sa podpísalo najmä prekonanie a postupné zotavovanie sa z finančnej 

krízy.  

Ostatné ukazovatele sa pohybovali v doporučených hodnotách. Z tohto dôvodu možno 

spoločnosť označiť za dobre prosperujúci podnik. 
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3 Vlastné návrhy a riešenia 

V tejto časti bakalárskej práce sa budem venovať vlastným návrhom a riešeniam 

pre zvolenú problematiku. V nadväznosti na poznatky, ktoré sú zhrnuté v teoretickej 

a analytickej časti práce, budú v tejto kapitole spracované základné náležitosti pre 

tvorbu projektovej žiadosti. Podrobne bude opísaný projektový zámer spoločnosti ABC, 

s. r. o., harmonogram projektu a jeho investičná nákladovosť. Všetky informácie sú 

založené na pravdivých skutočnostiach vychádzajúcich z firemných dokumentov.  

Príprava rozoberaného projektu začala v januári 2013. Od tohto obdobia som 

spolupracovala so spoločnosťou ABC, s. r. o. a podieľala som sa na kompletizácií 

podkladov. Vzhľadom k tejto skutočnosti, opíšem v nasledujúcej kapitole postup, akým 

sme spoločne s pracovníkmi spoločnosti, postupovali pri  tvorbe dokumentácie.  

3.1 Projektový zámer 

V tejto podkapitole podrobnejšie popíšem projektový zámer spoločnosti ABC, s. r. o., 

ktorá  riešila rozvoj kvalifikácie pre kľúčových zamestnancov. Išlo o školenie v odbore 

zvárania, s cieľom posilniť kvalitu vo výrobe silne orientovanú na strategických 

zákazníkov. Dôležitými súčasťami projektového zámeru boli cieľ, účel, rozsah 

a prínosy. 

Pre spoločnosť ABC, s. r. o. bolo nevyhnutné znížiť nepodarkovosť a zároveň získať 

kvalifikovaný personál, ktorý dokáže pružne reagovať na požiadavky klientov. Ďalším 

cieľom bolo vyhovieť veľmi prísnym normám systému kvality IRIS v oblasti koľajovej 

dopravy.   

Pri splnení týchto požiadaviek by firma dokázala získať nových zákazníkov. Podnik by 

začal pružne odpovedať na rôzne zákazky v dráhovom priemysle. Ponúkal by vysokú 

kvalitu služieb, výrobky tvorené certifikovanými zamestnancami a stal by sa dostatočne 

konkurencieschopným.  

V nasledujúcej tabuľke je popísaný projektový zámer spoločnosti pre zvolený typ 

projektu. Obsahuje všetky potrebné náležitosti od zaradenia do príslušného operačného 

programu, cez cieľ, účel, prínos projektu, až po jeho rozsah a počet zúčastnených 
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pracovníkov. Ďalej nasleduje popis kľúčových aktivít, ako je výučba, plán nákladov 

a predbežný časový plán.  

Tabuľka 17 - Projektový zámer 

Názov projektu Koncept kompetenčného centra pre zváranie 

Investor 
Stredná odborná škola v Juhomoravskom kraji, 

spoločnosť ABC, s. r. o.  

Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť 

Charakter projektu 

Projekt má neinvestičný a neziskový charakter.  

Je zameraný na vzdelávanie zamestnancov, zváračov, 

spoločnosti ABC, s. r. o.  

Cieľ 
Vzrast počtu kvalifikovaných zváračov s patričnými 

hodnotami dvojakého vzdelávania 

Cieľová skupina 
7 zamestnancov spoločnosti ABC, s. r. o.  – zvárači 

hliníka, čierny zvárači, zvárači nehrdzavejúcej ocele 

Účel 

Zvýšenie schopností a znalostí zamestnancov 

spoločnosti ABC, s. r. o.  v oblasti zvárania hliníka 

a nehrdzavejúcej ocele. Zaškolenie pracovníkov 

zefektívni a skvalitní pracovný postup v spoločnosti 

Prínosy 

Získanie novej kvalifikácie pre zamestnancov, konkrétne 

osvedčenia o ukončení kurzu, ktorý obsahuje ako 

teoretickú, tak aj praktickú skúšku. Pracovníci dosiahnu 

novú kvalifikáciu – Montér oceľových konštrukcií 

Predmet 
Realizácia vzdelávacieho kurzu pre zamestnancov 

spoločnosti ABC, s. r. o.  

Rozsah kurzu 282 hodín za rok (152 hodín teórie a 130 hodín praxe) 

Počet účastníkov Sedem zamestnancov 
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Vízia pre budúcnosť:  

- V prvom roku projektu budú zamestnanci rozdelený do dvoch skupín, ktorých 

výučba bude prebiehať paralelne. 

- Po ukončení prvého kurzu budú aj naďalej prebiehať rozširujúce školenia. 

Výučba: 

- Teoretické školenie bude prebiehať v priestoroch Strednej odbornej školy, ktorá 

sídli v Juhomoravskom kraji. 

- Následná praktická výučba bude realizovaná v technických dielňach školy. 

- Školenie bude prebiehať 2x týždenne v rámci pracovnej doby zamestnancov. 

Vyučujúci: 

- Učiteľmi budú pedagógovia zo Strednej odbornej školy. 

- Odborníci na spracovanie kovovou zo spoločnosti ABC, s. r. o.  

Hlavné body školenia: 

- Teoretické vedomosti z oblasti zvárania. 

- Zlepšenie praktických zručností. 

- Čítanie technických výkresov- práca s technickou dokumentáciou. 

- Všeobecná znalosť spracovania kovov. 

Poistenie kvality vzdelávacieho procesu: 

- Príprava a hodnotenie učebných materiálov v kruhu odborníkov zo Strednej 

odbornej školy a zamestnancov spoločnosti ABC, s. r. o. (prezentácie, 

konzultácie týkajúce sa postupov, metód, učebných materiálov). 

- Predbežný test s následnou analýzou chýb. 

- Poznámky k väčším chybám, ktoré vznikajú pri každodennej práci zváračov 

v prevádzke spoločnosti. 

- Dôraz na prepojenie teoretických poznatkov s každodennou prácou. 

- Dokončenie kurzu s certifikátom po vykonaní teoretickej a praktickej skúšky. 
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Predbežný plán nákladov:  

- Platba za prácu učiteľov odbornej školy 

- Prenájom učební a dielní v priestoroch školy 

- Výukové materiály 

- Počet výukových hodín 

- Poplatky za vykonanie skúšky 

- Mzdové náklady školiacich sa zamestnancov 

Predbežný harmonogramu projektu: 

Časový plán zobrazuje predpokladaný priebeh tvorivej časti projektu.  

Tabuľka 18 - Predbežný harmonogram projektu 

Termín Bod 

23.1.2013 Návrh tém pre školenie zamestnancov 

23.2.2013 Určenie obsahu výučby 

27.2.2013 Vytvorenie skupín pre zaškolenie 

28.3.2013 Naplánovanie termínov pre školenie 

4.6.2013 Začiatok prvého bloku vzdelávania 

3.2 Harmonogram projektu  

Celý projekt, sa začal realizovať v januári 2013 a bol ukončený v máji 2014. Celkovo sa 

jednalo o splnenie šiestich základných aktivít, ktoré sú zobrazené v tabuľke nižšie.  

Prvou aktivitou bolo navrhnutie tém, na ktoré sa vybraní zamestnanci školili. V tejto 

časti bolo dôležité nájsť organizátora školení. Nakoniec bola vybraná Stredná odborná 

škola v Juhomoravskom kraji, ktorá má s podobnými službami už dlhoročné skúsenosti 

a zároveň spolupracuje s ministerstvom. 

Druhou fázou bolo určenie presného rozsahu učiva, ktoré bolo počas kurzu rozoberané. 

Táto časť bola naplnená na február 2013 a jej výsledkom bolo vytvorenie 4 základných 

tém:  

- Teoretické vedomosti z oblasti zvárania 
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- Zlepšenie praktických zručností 

- Čítanie technických výkresov - práca s technickou dokumentáciou 

- Všeobecná znalosť strojárske a spracovanie kovov. 

V rovnakom čase, február 2013, bolo potrebné zostaviť aj školiace sa skupiny. Keďže 

tento kurz mal prebiehať počas pracovnej doby, projektový tým sa rozhodol rozdeliť 

pracovníkov do dvoch skupín po 3 a 4 členoch. Tí sa vzájomne striedali v priebehu 

výučby teoretickej a praktickej časti.  

Marec 2013 bol zameraný na vytvorenie presného časového plánu jednotlivých 

školiacich hodín. Spolu bolo odučených 144 hodín, ktoré boli rozložené do časového 

úseku jún 2013 - máj 2014. Jednotlivé hodiny boli rozdelené do mesiacov podľa 

veľkosti objednávok, ktoré spoločnosť ABC, s. r. o.  mala. Predišlo sa tak situácií, že 

vybraní pracovníci chýbali vo výrobnom procese. 

Posledné dve úlohy boli vzájomne prepojené. Jedna označovala začiatok samotného 

školenia, ktoré sa spustilo v júni 2013. Posledná aktivita súvisela s rozdelením 

jednotlivých výukových hodín, s požiadavkou o uskutočnenie záverečnej skúšky v máji 

2014.   

Tabuľka 19 - Harmonogram projektu 

  2013 2014 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. 

Návrh tém 

na školenie 

zamestnancov 

X 
                

Určenie 

obsahu 

výučby 
 

X 
               

Vytvorenie 

skupín 

pre zaškolenie 
 

X 
               

Naplánovanie 

termínov 

pre školenie 
  

X 
              

Začiatok 

školenia      
X 

           

Priebeh 

školenia      
X 

  
X X X X X X X X X 
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3.3 Výstupy projektu 

Školenie bolo zamerané na získanie Osvedčenia o rekvalifikácií pre konkrétnych 

siedmich zamestnancov spoločnosti ABC, s. r. o.. Tento typ školenia bol zvolený 

z dôvodu, aby spoločnosť zlepšila svoj potenciál v podobe získania nových objednávok 

od nových klientov a stala sa tak dokonale konkurencieschopná. Potenciál som zistila 

z informácií na základe spracovania SWOT analýzy a predpokladov budúceho vývoja 

spoločnosti.  

Pracovníci absolvovali takmer desať mesačné intenzívne školenie, ktoré pozostávalo 

z teoretických znalostí. Tie boli odskúšané v praxi. Súčasťou kurzu bolo aj riešenie 

problémov, ktoré vznikajú v bežnej prevádzke, spolu s odporučením, ako 

pri vzniknutých situáciách postupovať. Školení pracovníci mali byť po skončení kurzu 

schopní samostatne zlepšiť súčasný pracovný postup zavedený v spoločnosti. 

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, v máji roku 2014, pribudlo do spoločnosti 

sedem zamestnancov, ktorí vlastnia Osvedčenie o rekvalifikácií. Konkrétne ide 

o osvedčenie Montér oceľových konštrukcií, ktoré je potrebné pre vyhovenie veľmi 

prísnym normám systému kvality IRIS v oblasti koľajovej dopravy. To spoločnosť 

posunulo do výhodnej pozície oproti svojim konkurentom.  

Zvýšenie schopností a znalostí zamestnancov v oblasti zvárania hliníka 

a nehrdzavejúcej ocele v konečnom dôsledku zefektívnilo a skvalitnilo súčasný 

pracovný systém vo firme.  

Pokiaľ by nastala situácia, že toto osvedčenie bude chcieť získať aj iná spoločnosť 

z oblasti koľajovej dopravy, spoločnosť ABC, s. r. o.  bude v značnej časovej výhode. 

Ako je vidieť z časového plánu tohto projektu samotná realizácia, od prípravy až 

po ukončenie školenia, trvá viac ako dvanásť mesiacov. Za ten čas je firma schopná 

zlepšiť výrobné procesy a zvyklosti pracovníkov.  

3.4   Investičná nákladovosť  

Projekt, ktorý spoločnosť financovala zo zdrojov EÚ, bol v celkovej hodnote 571 060 

Kč. V tabuľke, vyobrazenej nižšie je podrobný popis jednotlivých nákladových 

položiek. 
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Prvý stĺpec zobrazuje mesiac, v ktorom daný náklad vznikol. Z toho je vidieť, že 

školenia začali v júni roku 2013 a boli záverečnou skúškou ukončené v máji roku 2014.  

Nasledujúce 3 stĺpce zobrazujú celkový počet týždňov, ktorým bola výučba venovaná. 

V poslednom riadku môžeme vidieť, že celkovo bolo na školenie potrebných 36 

týždňov, z ktorých 19 bolo venovaných teoretickým a 17 praktickým poznatkom.  

Ďalším nákladom bola mzda učiteľov. Na školení bol prítomný vždy iba jeden 

vyučujúci a jeho mzda bola priamo úmerná počtu odučených hodín v danom mesiaci. 

Výučba prebiehala 2x do týždňa po 4 hodiny, pričom hodinová taxa školiteľa bola 250 

Kč/hod.. Jeho mzda sa teda počítala nasledovne: 

Mzda = počet odučených hodín * počet týždňov výučby * hodinová mzda 

Medzi náklady bolo potrebné zaradiť aj nájom za užívanie jednotlivých učební a dielní 

na teoretickú a praktickú výučbu. Táto suma bola úmerná počtu týždňov, v ktorých bola 

výučba prebiehať. Cena za prenájom učebne bola 300 Kč na hodinu a prenájom dielne 

stál 585 Kč na hodinu. Výpočet je nasledovný: 

Prenájom učebne = počet odučených hodín * počet týždňov výučby * hodinový 

prenájom učebne 

Prenájom dielne = počet odučených hodín * počet týždňov výučby * hodinový prenájom 

dielne 

Celková mzda pre zamestnancov, ako náhrada za odpracované hodiny, sa počítala 

pre všetkých 7 zamestnancov. Výpočty boli obdobné ako predošlé, pričom hodinová 

mzda jedného pracovníka bola 300 Kč.  

Mzda = (počet odučených hodín * počet týždňov výučby * hodinová mzda 

zamestnanca) * 7 

Cena za učebné materiály bola na jednotlivca v hodnote 1 500 Kč. Celkom bola 

pre siedmych školených pracovníkov 10 500 Kč.  

Záverečná skúška mala celkovú cenu 8 000 Kč. Pre školených zamestnancov to bolo 

56 000 Kč. 
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Pri danej aktivite vznikali aj dodatočné náklady ako administratívne poplatky, kontrola 

výučby, skúšobne testy a podobne. Celková hodnota týchto dodatočný nákladov bola 

5 000 Kč.  

Po spočítaní všetkých nákladov za jednotlivé mesiace sme sa dostali na celkovú sumu 

projektu, ktorá je 571 060 Kč.  

Všetko je podrobne popísané v tabuľke uvedenej na strane 71. 

Náklady na túto investíciu sú prehľadne zobrazené aj v nasledujúcom grafe. 

 

Obrázok 6 - Graf investičnej nákladovosti projektu 
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Tabuľka 20 - Investičná nákladovosť projektu 

Mesiac 

Počet týždňov 
Mzda 

učiteľov 

Prenájom 

učební 

Prenájom 

dielní 

Mzda 

zamestnancov 

Učebné 

pomôcky 

Záverečná 

skúška 

Dodatočné 

náklady 

Celkové 

náklady 
Teória Prax 

Jún/2013 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600 10 500  X 5 000 71 260 

Júl/2013 0 0 0 0 0 0  X X  X 0 

August/2013 0 0 0 0 0 0 X  X X 0 

September/2013 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600  X  X  X 55 760 

Október/2013 3 2 10 000 7 200 9 360 42 000  X X X 68 560 

November/2013 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600 X  X  X 55 760 

December/2013 2 0 4 000 4 800 0 16 800  X  X X 25 600 

Január/2014 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600  X X  X 55 760 

Február/2014 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600 X  X  X 55 760 

Marec/2014 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600  X X X 55 760 

Apríl/2014 2 2 8 000 4 800 9 360 33 600 X  X  X 55 760 

Máj/2014 0 1 2 000 0 4 680 8 400  X 56 000 5 000 76 080 

Celkom 19 17 72 000 45 600 79 560 302 400 10 500 56 000 5 000 571 060 

Hodnoty uvedené v tejto tabuľke sú v CZK.  
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3.5  Finančná analýza projektu 

Finančné zhodnotenie projektu je dôležité v konečnej fáze schvaľovania dotácie. Projekt 

musí priniesť kvalitný výstup a je potrebné, aby vykazoval návratnosť vložených 

prostriedkov. 

Z tohto dôvodu budú v nasledujúcich podkapitolách vypočítané tri základné finančné 

ukazovatele, ktoré sú podrobne popísané v teoretickej časti práce. 

Vzhľadom k obdobiu realizácie a ukončeniu projektu, boli pri výpočte týchto 

ukazovateľov odhadnuté hodnoty za obdobie 2014 až 2017. 

1) Metóda doby návratnosti: 

Ukazovateľ doby návratnosti som zvolila preto, lebo určuje obdobie, v ktorom dochádza 

k vyrovnaniu výdajov a príjmov z investície.  

K výpočtu je potrebné určiť aj priemerný ročný zisk z danej investície. V tomto prípade 

spoločnosť odhaduje postupný nárast tržieb a to za rok 2014 o 20%, za rok 2015 o 30% 

a 2016 o 40%. 

Tabuľka 21 - Predpokladaný nárast tržieb 

  2014 2015 2016 2017 

Tržby 243 054 291 665 379 164 530 830 

 

Výpočet je potom nasledovný: 

    
 

 
 

      

      
           

Celkové výdaje a investíciu sú v hodnote 571 060 Kč. Za celkovú dobu investície, 

môžeme požadovať 3 roky, tak dlho bude platné osvedčenie, ktoré pracovníci dostanú. 

Priemerný ročný zisk potom je 400 553 Kč. Celková návratnosť projektu je za 1 rok a 5 

mesiacov.  
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1) Metóda rentability vloženého kapitálu (ROI): 

Výpočet ROI určuje ako zmena v nákladoch ovplyvní celkový zisk plynúci z investície.  

     
 

 
  

      

      
     

 

Z výsledku vyplýva, že za jednu investovanú korunu do projektu, získa spoločnosť 0,7 

Kč čistého zisku.  

2) Čistá súčasná hodnota: 

NPV určuje efektívnosť investície v súčasnej hodnote. 

Pre výpočet je potrebné poznať diskontnú sadzbu. Tá sa určuje podľa zaradenia 

investičného projektu do skupín, podľa miery rizika. Sadzba pre tento typ projektu je 

stanovená na 12%.  

Ďalej je dôležité stanoviť si predpokladaný vývoj hodnoty cash-flow. V tomto prípade 

som počítala s nárastom tržieb, ktoré boli spomenuté pri výpočte ukazovateľa doby 

návratnosti investície.  

Tabuľka 22 - Predpokladané cash-flow 

  2014 2015 2016 2017 

CF -13 476 28 459 99 334 222 183 

 

Výpočet čistej súčasnej hodnoty je potom:  

    ∑
   

         
 
      262 744 tis. Kč 

Výsledok je väčší ako nula, čo je pre podnik priaznivé. Ďalej je z výpočtu viditeľné, že 

investícia, pri predpokladanom vývoji tržieb, prinesie zvýšenie tržnej hodnoty podniku 

o 262 744 tis. Kč.  
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Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt je z hľadiska návratnosti a efektívnosti 

uspokojivý a jeho realizácia bude mať na spoločnosť priaznivý dopad.  

3.6    Realizácia projektu 

Ako som už spomenula, príprava projektu začala v januári 2013. Na konci februára 

2013 boli hotové všetky podklady potrebné pre správne vyhovenie konečnej podoby 

projektovej žiadosti. Tá bola na začiatku marca 2013 nahraná do internetovej aplikácie 

BENEFIT 7.  

Následne prebiehalo skúmanie žiadosti zo strany rozhodujúcich orgánov. Po dodaní 

dodatočných materiálov, bola žiadosť v máji 2013 schválená a začalo sa so samotnou 

realizáciou.  

Všetky plánované školiace hodiny prebehli bez väčších komplikácií a v máji 2014 bola 

záverečná skúška úspešne zložená všetkými školiacimi sa pracovníkmi. Z tohto dôvodu 

možno tento projekt hodnotiť ako prospešný.  

Vďaka vyškoleným zamestnancom bude spoločnosť pripravená na získanie certifikácie. 

O jej získanie sa bude spoločnosť uchádzať v priebehu júna 2014. Je viac než 

pravdepodobné, že tento proces bude úspešný a spoločnosť bude v budúcom období 

schopná vyhovieť väčšiemu počtu zákazníkov ako v súčasnosti.  

Celý projekt som spoločne s konzultantkou zo spoločnosti ABC, s. r. o. pozorne 

sledovala počas celej jeho životnosti. Realizácia bola bez komplikácií a podnik preto 

uvažuje aj o uskutočnení ďalších projektov zameraných na rekvalifikáciu 

zamestnancov.  
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4 ZÁVER 

Bakalárska práca sa zaoberala problematikou financovania projektov zo zdrojov 

Európskej únie. Hlavným cieľom práce bolo spracovanie podkladov k projektovej 

žiadosti pre vybranú spoločnosť. Dokumentácia spoločne so žiadosťou mala byť 

zostavená tak, aby podnik od rozhodujúcich orgánov získal plnú požadovanú čiastku. 

Samotná práca je rozdelená na tri základné časti. Úvodný úsek je venovaný vysvetleniu 

teoretických pojmov, ktoré sa stali základom pre správne vypracovanie zvyšných 

kapitol práce. Pojednáva o histórii Únie, jednotlivých štrukturálnych fondoch 

a operačných programoch vyhlásených pre obdobie 2007-2013. Ďalej sú opísané 

základné náležitosti projektu a projektovej žiadosti. Posledná podkapitola je venovaná 

opisu hlavných metód, ktoré sa používajú pri hodnotení efektívnosti projektov. 

Druhá časť práce charakterizuje a analyzuje spoločnosť, ktorá žiadala Úniu o finančnú 

pomoc. Zo zostavenej SWOT analýzy som zistila potenciál získania nových klientov. 

Na jeho realizáciu bolo potrebné získať osvedčenie o rekvalifikácii určitého množstva 

zamestnancov. Na toto školenie spoločnosť plánovala využiť finančnú podporu 

zo strany EÚ.   

Posledná časť je venovaná spracovaniu oblastí, ktoré sú potrebné k samotnej 

projektovej žiadosti. Identifikovala som projektový zámer, časový harmonogram a boli 

určené výstupy projektu. V poslednej podkapitole je prevedená finančná analýza 

výhodnosti projektu. Z nej vyplynulo, že projekt má prijateľnú návratnosť a prinesie 

potrebný prísun finančných prostriedkov plynúcich z jeho realizácie.  

Výsledok práce spĺňa vopred stanovený cieľ, a teda spracovanie podkladov 

k projektovej žiadosti pre spoločnosť. Práca obsahuje základné informácie 

a zjednodušený postup, ktorý je možno využiť pri tvorbe projektového zámeru iným 

subjektom.  

Pridanou hodnotou práce je aj schválenie a konečná realizácia projektu. Projekt 

prebehol bez väčších komplikácií a priniesol spoločnosti požadovaný počet 

vyškolených zamestnancov na získanie certifikácie.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

CBA  Analýza nákladov a výnosov 

CMP  Metóda kritickej cesty 

CF  Cash-flow 

ČR  Česká republika 

DN  Doba návratnosti 

ERDF  Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF  Európsky sociálny fond 

EÚ  Európska únia 

HDP  Hrubý domáci produkt 

HNP  Hrubý národný produkt 

i  Diskontná sadzba  

I  Kapitálové výdaje     

IRIS  Medzinárodný štandard v koľajovej doprave 

Kč  Koruna česká 

mld.  Miliarda 

n  Doba životnosti investície 

NVP   Čistá súčasná hodnota 

OP  Operačný program 

OP LZZ Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť 

ROA  Rentabilita celkových aktív  

ROE  Rentabilita vlastného kapitálu 
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ROI  Rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  Rentabilita tržieb 

s. r. o.   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

SR  Slovenská republika 

SWOT  Analýza silných a slabých stránok podniku 

t  Roky životnosti projektu   

VH  Výsledok hospodárenia 

Z  Priemerný ročný zisk 

  



81 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1 – Členské štáty EÚ 2013 ......................................................................................... 15 

Obrázok 2 – Právny systém EÚ ................................................................................................ 18 

Obrázok 3 - Organizačná štruktúra EÚ ..................................................................................... 19 

Obrázok 4 - Organizačná štruktúra spoločnosti ........................................................................ 51 

Obrázok 5 - SWOT analýza ...................................................................................................... 54 

Obrázok 6 - Graf investičnej nákladnosti projektu ................................................................... 70 

 

  

file:///C:/Users/jahodka/Desktop/bakalarka/hotovo/BK%20kopia.docx%23_Toc387824757


82 

 

ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka 1 - Znaky politickej a ekonomickej integrácie  ................................................ 23 

Tabuľka 2 - Rozdelenie finančných prostriedkov medzi ciele regionálnej politiky ....... 25 

Tabuľka 3 - Operačné programy pre obdobie 2007-2013 .............................................. 30 

Tabuľka 4 - Tabuľka pre spracovanie stručného projektového zámeru ......................... 37 

Tabuľka 5 - Tabuľka pre spracovanie SWOT analýzy ................................................... 43 

Tabuľka 6 - Výhody a nevýhody Ganttovho diagramu .................................................. 44 

Tabuľka 7 – Ganttov diagram ......................................................................................... 45 

Tabuľka 8 - Hodnoty pre výpočet vertikálnej analýzy ................................................... 57 

Tabuľka 9 – Vertikálna analýza ...................................................................................... 57 

Tabuľka 10 - Hodnoty pre výpočet horizontálnej analýzy ............................................. 58 

Tabuľka 11 – Horizontálna analýza ................................................................................ 58 

Tabuľka 12 - Hodnoty potrebné pre výpočet finančných ukazovateľov ........................ 59 

Tabuľka 13 - Ukazovatele likvidity ................................................................................ 59 

Tabuľka 14 - Ukazovatele zadlženosti............................................................................ 60 

Tabuľka 15 - Hodnoty potrebné na výpočet rentability .................................................. 61 

Tabuľka 16 - Ukazovatele rentability ............................................................................. 61 

Tabuľka 17 - Projektový zámer ...................................................................................... 64 

Tabuľka 18 - Predbežný harmonogram projektu ............................................................ 66 

Tabuľka 19 - Harmonogram projektu ............................................................................. 67 

Tabuľka 20 - Investičná nákladovosť projektu ............................................................... 71 

Tabuľka 21 - Predpokladaný nárast tržieb ...................................................................... 72 

Tabuľka 22 - Predpokladané cash-flow .......................................................................... 73 

 

 



83 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha A – Súvaha 2011-2013 ......................................................................................... I 

Príloha B – Výkaz zisku a strát 2011-2013 ...................................................................... V 

Príloha C – Prehľad o peňažných tokoch 2011-2013 .................................................... VII 

Príloha D – Vzor Osvedčenia o rekvalifikácií ........................................................ .......IX



I 

 

Príloha A – Súvaha 2011-2013 

  AKTIVA řád 
2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 147 992 136 591 125 643 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002      

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 31 540 28 881 21 818 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 429 416 183 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005      

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006      

3 Software 007 429 416 183 

4 Ocenitelná práva 008      

5 Goodwill 009      

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010      

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011      

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012      

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 013 31 111 28 465 21 635 

B. II. 1 Pozemky 014     
 

  

2 Stavby 015 2 176 3 000 2 853 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 14 802 25 468 18 782 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017      

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018      

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019      

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 14 133  0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021      

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022      

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024      

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025      

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026      

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 027      

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028      

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029      

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030      

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 114 121 105 215 97 980 

C. I.   Zásoby   (ř. 33 až 38) 032 41 288 39 649 44 497 

C. I. 1 Materiál 033 27 077 26 032 24 258 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 7 941 9 165 10 674 

3 Výrobky 035 5 416 4 148 5 566 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036      

5 Zboží 037 176 304 3 933 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 676 0 66 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 2 011 2 012 2 013 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040      



II 

 

  AKTIVA řád 
2010 2011 2012 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041      

3 Pohledávky - podstatný vliv 042      

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 043      

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044      

6 Dohadné účty aktivní 045      

7 Jiné pohledávky 046      

8 Odložená daňová pohledávka 047      

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 34 092 46 686 43 941 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 27 553 34 980 38 403 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050      

3 Pohledávky - podstatný vliv 051      

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 052      

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053      

6 Stát - daňové pohledávky 054 6 420 2 868 5 349 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 183 78 189 

8 Dohadné účty aktivní 056 546   546 

9 Jiné pohledávky 057  0 8 760 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 37 996 6 797 21 625 

C. IV. 1 Peníze 059 74 43 104 

  

2 Účty v bankách 060 37 922 6 754 21 521 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061     
 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062       

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 2 898 5 845 2 495 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 2 898 5 845 2 495 

  

2 Komplexní náklady příštích období 065      

3 Příjmy příštích období 066      

  
                  

  PASIVA  řád 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 88 + 121) 067 147 992 136 591 125 643 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 ) 068 108 832 89 441 76 361 

A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 7 000 7 000 7 000 

  

1 Základní kapitál 070 7 000 7 000 7 000 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071       

3 Změny základního kapitálu 072       

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 79) 073 79 320 79 320 79 320 

A. II. 1 Emisní ážio 074       

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 79 320 79 320 79 320 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076       

4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
společností 077       

5 Vypořádání rozdílu z přeměn společností 078       

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079       
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  PASIVA  řád 
2010 2011 2012 

A. III.   

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní 
fondy ze zisku  (ř. 81 + 82 ) 080 700 700 700 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 700 700 700 

  2 Statutární a ostatní fondy 082       

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 84 + 86) 083 22 172 21 812 2 421 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  084 22 172 21 812 2 421 

    2 Neuhrazená ztráta minulých let 085       

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086       

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)  087 

-380 -19 391 -13 080 

    

B.   Cizí zdroje      (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 39 157 47 150 49 282 

B. I.   Rezervy   (ř. 90 až 93) 089 3 212 1 583 1 222 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090       

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 091       

3 Rezerva na daň z příjmů 092       

4 Ostatní rezervy 093 3 212 1 583 1 222 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 95 až 104) 094 748 965 569 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 095       

  

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096       

3 Závazky - podstatný vliv 097       

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 098       

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 099       

6 Vydané dluhopisy 100       

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 101       

8 Dohadné účty pasívní 102       

9 Jiné závazky 103       

# Odložený daňový závazek 104 748 965 569 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 106 až 116) 105 35 197 44 602 47 491 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 106 28 548 37 486 39 530 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107       

    3 Závazky - podstatný vliv 108       

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 109       

    5 Závazky k zaměstnancům 110 3 238 3 545 3 849 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 111 1 789 1 969 2 109 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 112 298 373 506 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 113       

    9 Vydané dluhopisy 114       

    # Dohadné účty pasivní  115 1 324 1 229 1 497 

    # Jiné závazky 116       

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 118 až 120) 117 2 011 2 012 2 013 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 118       
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  PASIVA  řád 
2010 2011 2012 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  119       

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 120       

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 122 + 123) 121 3 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 122       

    2 Výnosy příštích období  123 3  0 0 
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Príloha B – Výkaz zisku a strát 2011-2013 

  TEXT Č. 
2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží  01 21 493 18 174 6 179 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 21 099 18 942 5 627 

+ Obchodní marže  (ř. 01 - 02) 03 394 1 232 552 

II. Výkony  (ř. 05 + 06 + 07) 04 271 661 261 815 246 881 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 266 446 261 859 243 054 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 4 980 -44 2 927 

3 Aktivace 07 233  0  0 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 194 250 207 204 184 768 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 125 005 129 823 110 724 

B. 2 Služby 10 69 245 77 381 74 034 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03 + 04 - 08) 11 77 805 55 843 62 675 

C.   Osobní náklady 12 62 898 69 136 69 470 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 46 961 51 868 52 430 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14       

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15 895 17 183 16 978 

C. 4 Sociální náklady 16 42 105 62 

D.   Daně a poplatky 17 43 38 57 

E.   
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 6 843 7 273 7 456 

III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20 + 21) 19 11 176 7 703 9 136 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 129 108 43 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 11 047 7 595 9 093 

F.   

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 7 290 2 710 3 839 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       

F.   2 Prodaný materiál 24 7 290 2 710 3 839 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

25 3 212 -1 120 -415 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 016 147 844 

H.   Ostatní provozní náklady 27 2 529 4 248 2 435 

V. Převod provozních výnosů 28       

I.   Převod provozních nákladů 29       

* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 +(-28) - (-
29)) 30 

7 182 -18 586 -10 187 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32       

  VII.   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 
35 + 36) 33 0 0 0 
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  TEXT Číslo 
2010 2011 2012 

  

VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34       

  
VII. 

2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35       

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36       

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K.     Náklady z finančního majetku 38       

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39       

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41       

X. Výnosové úroky 42 11 10 10 

N.     Nákladové úroky 43 165     

XI. Ostatní finanční výnosy 44 3 701 5 014 2 733 

O.   Ostatní finanční náklady 45 10 341 5 611 6 032 

XII. Převod finančních výnosů 46       

P.   Převod finančních nákladů 47       

*     Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 
45 -(-46) +(-47)) 48 

-6 794 -587 -3 289 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 748 218 -396 

Q. 

  

1      -splatná 50       

Q. 2      -odložená 51 748 218 -396 

** 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 
48 - 49) 52 -360 -19 391 -13 080 

XIII. Mimořádné výnosy 53       

R.   Mimořádné náklady 54       

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 

  

1      -splatná 56       

S. 2      -odložená 57       

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 

T.   
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 59       

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 
+ 58 - 59) 60 -360 -19 391 -13 080 

**** 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 
48 + 53 - 54) 61 388 -19 173 -13 476 
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Príloha C – Prehľad o peňažných tokoch 2011-2013 

      TEXT 
2010 2011 2012 

P.      Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 30885 37867 21625 

      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 388 -19173 -13476 

A.  1   Úpravy o nepeněžní operace 10080 6526 6988 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 6843 7273 7456 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  3212 -1629 -415 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -129 -108 -43 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku       

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 154 -10 -10 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace       

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 

10468 
-13647 -6488 

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 26601 3964 -10191 

A.  2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 30991 -6655 -8288 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 3396 9402 2889 

A. 2 3 Změna stavu zásob -7786 1217 -4792 

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a 
ekvivalentů      

A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 37069 -9684 -16679 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -165  0  0 

A. 4   Přijaté úroky 11 10 10 

A.  5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -6574 -2191 2191 

A. 6   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů       

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  30341 -11865 -14478 

      Peněžní toky z investiční činnosti     

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -16059 -4614 -393 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0  108 43 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám       



VIII 

 

      TEXT 2010 2011 2012 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -16059 -4506 -350 

      Peněžní toky z finanční činnosti     

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -7300  0 0 

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty    

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.       

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům       

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů       

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky       

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů       

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně       

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -7300 0 0 

F.     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 6982 -16371 -14828 

R.     Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 37867 21625 6797 
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Príloha D – Vzor Osvedčenia o rekvalifikácií 

Název a adresa vzdělávacího zařízení 

 

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/ 

Studijní program akreditován MŠMT*, dne ………… pod čj.: ………………. 

 

OSVĚDČENÍ 

O REKVALIFIKACI 

 

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108 odst. 2 

písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou v rámci oboru 

vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení/vysokou školou s akreditovaným 

studijním programem podle zvláštního právního předpisu
i
 

 
Jméno a příjmení účastníka kurzu 

Datum a místo narození 

 

absolvoval(a) rekvalifikační program: Název rekvalifikačního programu 

 

pro pracovní činnost: Název pracovní činnosti 

 

Kurz proběhl v období od …………… do ……………  

 

V rozsahu  - na teorii     …… vyučovacích hodin 

   - na praxi     …… hodin 

 

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty: 

 

…………………….. ….. hodin 

…………………….. ….. hodin 

…………………….. ….. hodin 

…………………….. ….. hodin 

…………………….. ….. hodin 

 

Jmenovaný(á) vykonal(a)  úspěšně závěrečné zkoušky dne:………… 

 
V ………………… dne …………… 

 

…………………………………   ………………………………… 

 Eva Nováková   Pavel Černý 

garant kurzu L.S.                               statutární zástupce vzdělávacího zařízení 

 

                                                 
i
 Nehodící se vypustí 


