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Úvod  –  vymezení problému, cíl práce a metoda zpracování 

 

Přistoupením České republiky k Evropské unii se naprosto změnil obraz podmínek pro 

fungování podnikatelských subjektů v tomto státě. 

Na jedné straně se firmám kapitálově silným, manažersky připraveným, personálně 

vybaveným a poskytujícím  jedinečný nebo dobře zvládnutý produkt otevřela možnost  

oslovit a  obsloužit obrovský, i když velmi náročný  celoevropský trh. 

Na druhé straně firmy s běžným produktem nebo službou vázanou na  region dostaly  

uvolněním  trhu  obrovskou konkurenci ve všech myslitelných oblastech  podnikání. 

Firmy a subjekty přicházející z prostoru původní EU jsou většinou na vyšší úrovni po 

stránce vybavenosti kapitálem, znalostmi, zkušenostmi a personálně. Mají oproti 

místním subjektům podstatně lepší podmínky pro zahájení a rozvoj činnosti. Navíc jsou  

dle mého názoru     neopodstatněně zvýhodňovány  formou daňových prázdnin, dotací 

státu a regionů a pod.    Jednou z možností, jak pomoci tuzemské firmě obstát ve velmi 

tvrdém boji na trhu, je využití finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu EU jako 

pomoc v rozvoji přistoupivším členům. 

 

Cílem práce je nachystat v mé firmě pomocí  přípravy projektu procesy a podmínky 

k rychlé reakci na výzvy k podání žádostí zveřejněné administrátorem Strukturálních 

fondů EU  v České republice. 

 

Vzhledem ke snaze o úsporu nákladů spojených s angažováním odborných 

poradenských firem – pohybují se v řádech procent až desítek procent z celkového 

objemu dotace - se  do přípravy projektu snažím zapojit stávající i potenciální nové 

dodavatele majetku a služeb. Vycházím z předpokladu, že jsou na vysoké odborné 

úrovni a že svojí aktivní spoluprací na zpracovávaných materiálech chtějí zvýšit šance 

na úspěch při dodávce podstaty projektu mojí firmě. 

Chci také plně využít širokého spektra činností firmy k diverzifikaci zaměření 

připravovaných projektů, a tím zvýšit šanci na schválení žádosti a faktické získání 

finanční dotace. Budu žádat v podstatě o všechny reálně možné typy dotací 

poskytovaných v roce 2008.  V dohledné době to budou – nebo již jsou - 3 typy  výzev. 
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Protože vím z vlastní zkušenosti, že projekty jsou posuzovány obdobně jako žádosti o 

bankovní financování, kladu velký důraz na komplexní analýzu stavu firmy. 

Vzhledem k tomu, že je malým a středním podnikatelům a firmám poskytována 

prostřednictvím státních institucí nezanedbatelná podpora formou bezplatných školení, 

seminářů a  poradenské činnosti, využiji  těchto možností a intenzivní komunikací a 

konzultacemi se budu snažit od počátku přizpůsobit tvorbu projektu odpovídajícím 

parametrům. Podstatně se tím zvýší šance na úspěch.  Jako příklady využití této pomoci 

lze uvést například: 

- předběžný dotaz na způsobilost adresáta dotace na základě ekonomických 

podkladů 

- pravidelná návštěva školení pořádaných agenturou Czech invest, 

Hospodářskou komorou ČR apod., ve městě Brně 

- využití bezplatných konzultačních dní pořádaných MPO 

 

 

Pojem EU  

 

 

„Evropská unie (EU) je skupina demokratických evropských států, které se zavázaly 

spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo 

nahradit státy současné, ale je více než kterákoliv jiná mezinárodní organizace. EU je ve 

skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují 

část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo 

možné přijímat demokraticky na evropské úrovni. Tato sdílená suverenita se rovněž 

nazývá  evropská integrace."        1 

Historické kořeny Evropské unie sahají do 2. světové války. Představa o EU se zrodila 

při hledání modelu evropské integrace, která by jednou pro vždy zabránila zabíjení a 

ničení. Tato myšlenka byla poprvé představena v projevu francouzského ministra 

                                      
1 Zdroj:  http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/soucasnost/ 
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zahraničí Roberta Schumana dne 9. května 1950. Tento den, jakési "narozeniny" 

dnešní EU, se slaví každým rokem jako Den Evropy. 

Evropská Unie je v současnosti uskupení 27 členských států (Belgie, Česká republika, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Bulharsko a Rumunsko 

) a státy kandidátské ( Turecko, Chorvatsko a Makedonie ) 

Rozšíření Evropské unie v květnu 2004 bylo největší v její více než padesátileté historii. 

Takto velké rozšiřování Evropu již nečeká. Přesto však i po vstupu Bulharska a 

Rumunska 1.1.2007 stále existují státy, které mají o členství v Unii zájem. 

V Evropské unii se na procesu rozhodování podílejí tři hlavní instituce, kterými jsou 

Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropské unie. Evropská komise vytváří 

politiku a zákony (např. směrnice, nařízení nebo rozhodnutí), platné v celé EU a 

Evropský parlament a Rada Evropské unie je schvalují. 

Dne 1. ledna 2002 došlo v zemích Evropské unie k zavedení jednotné měny s názvem 

euro. Národní měny přestaly ve většině státech platit ke konci února 2002. Kromě výše 

uvedených zemí však používají euro také tzv. třetí země Evropské unie. Symbol 

bankovek a mincí eura se podobá velkému písmenu E.    2 

Mezi cíle Evropské Unie patří především: 

• dosažení jednoty evropských národů  

• zajistit vyvážený a trvalý hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením 

prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální soudržnosti a 

zřízením hospodářské a měnové unie  

• potvrdit svou identitu na mezinárodní scéně prováděním společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky včetně politiky společné obrany  

• posílit ochranu práv a zájmů občanů členských států zavedením občanství 

Evropské unie  

                                      
2 Zdroj:  http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/soucasnost/ 
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• rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitra  

K úspěšnému dosažení svých cílů je Unie vybavena: 

• komunitární legislativou, která se uplatňuje ve všech dvaceti sedmi členských 

státech  

• rozpočtem  

• institucemi a orgány společenství  
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1. Charakteristika  společnosti – žadatele o financování 

 

Historie 

Firma  Bacom s r.o. byla založena v roce 1998. Měla v té době pouze jediného 

společníka. Provozovala 1 maloobchodní potravinářskou prodejnu a měla cca 5 

zaměstnanců. Kromě prodeje potravin nevyvíjela žádnou další činnost. Byla to vlastně 

rozšířená živnost. 

V roce 2000 se podařilo odkoupit dalších 7 maloobchodních provozoven od firmy, která 

stála na pokraji krachu. Bylo to období, kdy se ještě díky přiměřené konkurenci dařilo 

dosahovat dobré marže. Několikanásobně se tím navýšil obrat firmy.  

V roce 2003  stabilizovala firma svou síť prodejen a zahájila výrobu lahůdek a 

cukrářských výrobků. Diverzifikovala tak svou činnost. To přispělo  k navýšení 

celkového obratu firmy a  k výraznému zlepšení hospodaření ( významně se zvýšila 

přidaná hodnota činnosti ). 

V roce 2004  navýšila firma maloobchodní obrat otevřením dalších 2 ( i když již kvůli 

potřebným zásobám zboží menších ) prodejen. Navíc podstatně rozšířila portfolio 

činnosti tím, že začala poskytovat manažerské služby, jako např.: 

- management exportu pro velkou potravinářskou firmu PENAM s r.o. ( 

objednávky, vyhotovení dokumentů, faktur, kontrola kvality zboží 

- obchodní management pro drobné živnostníky ( na základě jimi dodaných 

podkladů vystavování faktur, zastupování na úřadech, jednání s klienty a 

dodavateli apod. ). 

Vzhledem k tomu, že pro tyto činnosti jsou využívány stávající kapacity pracovní síly, 

neprojevilo se to zvýšením nákladů. 

V letech 2005 až 2007  otevřela firma několik dalších prodejen, v současnosti jich 

provozuje již 14. Velikost prodejen ale zůstává menší z ekonomických důvodů ( zásoby, 

náklady na energie, personál ). 

V nastoleném trendu chce firma pokračovat i do budoucnosti. Hledá další možnosti 

uplatnění v potravinářské výrobě a poskytování služeb. Pro letošní rok plánuje 

majetkový vstup do pekárenské firmy.   
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Právní status firmy  

BACOM s r.o. je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS Brno ve 

složce C. 

Statutárním orgánem je jednatel. Společnost má dva společníky, každý disponuje 50% 

podílem na základním kapitálu. 
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2. Komplexní analýza současného stavu firmy 

 

2.1.Předmět podnikání 

Firma provozuje několik živností, na které jí byly vydány živnostenské listy a koncesní 

listiny. Jedná se o : 

- videopůjčovna 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  zprostředkovatelská činnost 

- hostinská činnost 

- výroba potravinářských výrobků - studené kuchyně (chlebíčků, baget a pod.) 

Nově byla zřízena vázaná živnost   -  Výroba cukrářských výrobků ( tato ještě není 

zapsánav OR) 

Výrobní program 

Po letech 2001  a  2002 ,  kdy  veškerou činnost firmy představoval maloobchodní 

prodej, se v roce 2003  výrobní program diverzifikoval a rozložilo se tak i riziko 

vyplývající z podnikání. Ve výrobě se také kalkuluje s vyšší marží, což přispívá 

k lepšímu HV. 

Výrobní program firmy v roce  2003: 

1. Maloobchodní prodej potravin  ca  70 % 

2. Výroba lahůdkářských výrobků ca  15 % 

3.  Výroba cukrářských výrobků  ca  15 % 
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V roce 2004 - 2007 došlo k rozšíření portfolia činnosti a změnil se i poměr jednotlivých 

druhů činnosti na celkovém obratu firmy : 
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1. Maloobchodní prodej potravin  ca  60 % 

2. Výroba lahůdkářských výrobků ca  15 % 

3.  Výroba cukrářských výrobků  ca  15 % 

4. Manažerské služby   ca  10 % 
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2.2.Trhy 

Firma má 2 hlavní směry činnosti : 

1. maloobchodní prodej – zde je trh umístěn do bezprostřední blízkosti zákazníků – 

několik prodejen v zástavbě, v převážně pronajatých prostorách. Snahou je přiblížit 

služby co nejblíže potenciálním nakupujícím. Firma se musí profilovat a vlastně 

koexistovat s velkými mezinárodními řetězci ( Lidl, Ahold apod. ). 

2. výroba lahůdek a cukrářských výrobků – zde je trh v převážné části ve vlastních 

postupně otevíraných provozovnách, dále pak u ostatních regionálních maloobchodníků 

a cateringových firem. Tato činnost se většinou nedá provozovat nadregionálně, 

odporuje to obecně charakteru produkce. Navíc vyžaduje složitější technologii a 

logistiku. 

 

2.3.Zákazníci 

Převážnou část zákazníků maloobchodního prodeje tvoří místní zákazníci, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí prodejen. Jsou to stovky menších odběratelů denně. Velkou 

výhodou u tohoto způsobu prodeje je okamžitá platba v hotovosti za poskytnuté služby 

a související denní přísun finančních prostředků do firmy. Firma má vzhledem k výši 

obratu pouze minimální pohledávky. Snahou je nabízet co nejčerstvější zboží po co 

nejdelší prodejní dobu. Téměř  90 % produkce výroby  lahůdek  a  cukrářských výrobků   
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se dodává do vlastních prodejen. Lze tak lépe optimalizovat dodávky a odpadá problém 

s pohledávkami. Přibližně 10 % je dodáváno cizím zákazníkům, mezi kterými jsou jak 

maloobchodní prodejci,  

tak i cateringové služby. Platba probíhá buď okamžitě, nebo jsou poskytovány velmi 

krátké splatnosti  faktur. 

90%

10%

Vlastní
prodejny

Ostatní
zákazníci

  

Důležité je posoudit, kolik potenciálních zákazníků může mít firma pro své prodejny. 

Populace obecně stárne, zákazníci se snaží šetřit čas a lidé musí vyjít při denních 

nákupech s menším množstvím financí. Velké nákupy provádějí 1x do týdne. 

Populační změny musí firma sledovat při formulaci své strategie. Počet obyvatel Brna je 

asi 290 000. Průměrný věk obyvatel je 33,5 roku a index stáří obyvatel je 82,43. Index 

stáří vyjadřuje počet poproduktivních obyvatel připadajících na 100 předproduktivních. 

 
Struktura obyvatel dle ČSÚ    3 
 
 
Struktura obyvatel podle pohlaví                             Struktura obyvatel podle produktivity 

                                      
3 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
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Struktura obyvatel podle věku 

 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
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2.4.Vymezení SBU 

Strategickou obchodní jednotkou je vlastní maloobchodní prodejna. Pro firmu je velmi 

důležitá, protože zde může uplatnit své vlastní výrobky bez nepřiměřeného tlaku 

odběratelů na obchodní podmínky ( cena, splatnost, vracení zboží apod. ). Navíc díky 

dosahované maloobchodní marži pokryje z okamžitě inkasovaných tržeb své provozní 

náklady. 

2.5.Vize firmy 

Vizí firmy je provozovat vlastní maloobchodní prodejny v Brně a pouze nejbližším 

okolí ( aby se daly snadno manažersky zvládnout ), vlastní výrobnu lahůdek, 

pekařských a cukrářských výrobků. Chce se s prodejem co nejčerstvějšího zboží dostat 

co nejblíže k zákazníkovi, nabídnout mu doplnění služeb velkých supermarketů a 

hypermarketů ( většinou levnější koloniál ), možnost nakoupit si během co nejdelší 

prodejní doby široký sortiment co nejčerstvějšího zboží ze sortimentu lahůdek, uzenin a 

pečiva. 

2.6.Mise firmy 

Misí firmy je přinést zákazníkům co nejblíže jejich bydlišti sortiment čerstvých a 

kvalitních potravin, které si mohou nakoupit i v menších množstvích ( ekonomicky 

výhodně ve vztahu ke vzdálenosti prodejen ) a častěji. Nebudou muset nakupovat velká 

množství a tato potom skladovat a konzumovat i v případě špatné kvality nebo riskovat 

znehodnocení. 

 

Vývoj tržeb, výsledku hospodaření  a odhad tržního podílu 

rok výsledek 
hospoda ření výnosy náklady 

2001 zisk 80 322 676 80 313 658 
2002 ztráta 69 166 323 70 285 012 
2003 ztráta 63 579 302 64 077 961 
2004 zisk 63 857 526 63 328 052 
2005 zisk 69 071 215 68 919 314 
2006 zisk 78 856 157 78 758 315 

 

Maloobchodní trh je velmi roztříštěn, mimo mezinárodní obchodní řetězce působí 

v regionu i mnoho soukromých firem. Tato situace  byla umožněna prodejem 
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obchodních objektů z konkursní podstaty velkého maloobchodního hráče – Konzum 

Brno. 

V rámci regionu Brno se podíl firmy BACOM s.r.o. na maloobchodním trhu pohybuje 

v řádu  několika procent. Nedá se ale ovlivnit od žádného z konkurentů. 

Tato situace umožňuje firmě obstát do budoucna ve velmi ostrém konkurenčním boji, 

propagovat svou činnost u současných i potenciálních odběratelů a partnerů. 

Zároveň ale zavazuje k tomu, aby : 

-  firma neustále zlepšovala kontrolní činnost 

- ověřovala pravidelně celkovou funkci systému 

- stabilně prováděla školení a osvětu pracovníků 

- udržovala svoje know-how na aktuální úrovni 

 

2.7.Benchmarking 

 

V současnosti se jedná o stabilní, spolehlivě a relativně samostatně fungující firmu. 

Prošla snad všemi zatěžkávacími zkouškami ( nástup konkurence, útok finančních 

spekulantů ). Zvolená koncepce specializovaných malých prodejen v kombinaci 

s výrobou těch nejhodnotnějších komponent v potravinářském maloobchodě  je 

ověřená, jako jedna z mála umožňuje koexistenci firmy s velkými mezinárodními 

maloobchodními giganty. Prodejny jsou dobře umístěny, nehrozí zde rázový šok 

z nečekaně nastoupivší konkurence. S majiteli objektů, kde je firma v nájmu, jsou 

navázány velmi dobré, nadstandardní vztahy, výše nájemného je výhodná. Produkované 

výrobky jsou velmi kvalitní, dokážou si najít místo na trhu. Společnost disponuje 

velkou zásobou zboží, což tvoří určitou reservu v majetku a je možno ji považovat za 

určitou jistotu v případě nečekaných výpadků v zásobování.  

Systém je vhodný zejména k distribuci vlastních výrobků, k proniknutí na zdejší 

maloobchodní trh, na průzkum trhu a pro realizaci vlastního podnikatelského záměru. 
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Konkurence nutí firmu profilovat se specializovaným sortimentem co nejčerstvějšího a 

nejkvalitnějšího zboží. Kvůli tomu firma nakupuje i od malých, regionálně působících 

firem. 

Pozice firmy je v rámci regionu ( Brno  a okolí ) stabilní. V maloobchodě má 

umístěny prodejny na dobrých, frekventovaných místech, má dobré nákupní 

podmínky ( dokonce lepší než leckterá maloobchodní sdružení ). Nemá téměř 

žádné závazky z nákupu. 

Ve výrobě je díky dodávkám do vlastní sítě neohrozitelná, pouze musí reagovat na 

konkurenční možnosti obchodních podmínek, aby tím vlastní prodejna netrpěly. 

Vzhledem k tomu, že se společnost BACOM s.r.o. nemá šanci odlišit výraznou měrou 

v prodejních technologiích, zaměřila se na přidanou hodnotu v oblasti služeb. Cílem 

marketingových aktivit je spíše udržet stávající zákazníky.   

Své marketingové aktivity firma směřuje ke konečnému zákazníkovi. 

K hlavním marketingovým aktivitám firmy BACOM s.r.o. patří: 

- prezentace novinek na  ploše prodejny 

- inzerce v regionálních publikacích 

- odborné  podklady – složení výrobků, jejich vliv na stravování 

- prezentace na internetu 

- reklamní předměty 

 Silné stránky :  

- osobní přístup jednatele k zaměstnancům, z toho plynoucí jejich ochota 

k osobnímu nasazení i ve vyjímečných situacích ( práce přesčas, v noci apod. ) 

- jasné personální schéma, plochá organizační struktura, jednoduché komunikační 

kanály 

- osobní přístup k zákazníkům, z toho plynoucí bezproblémový chod při placení a 

poskytování informací 

- velmi schopné obchodní vedení, které dokáže sjednat stejné obchodní podmínky 

jako mnohem větší konkurence 

- kvalitní know – how ( v tomto případě kalkulace, široký sortiment zboží ) 

- finanční stabilita 
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BACOM BACOM BACOM BACOM  s r. o.    

Veveří  52,  602 00  
Brno  
č. 

prod. název adresa 

  Veveří Veveří 52, Brno 

  Moravany Moravany u Brna  280 

  Táborská Táborská 171, Brno-Židenice 

  Svatopetrská Svatopetrská 7, Brno-Komárov 

  Merhautova Merhautova 216 Brno-Č.Pole 

  Renneská Renneská 22, Brno 

  M.Horákové Milady Horákové 38 

  Kotlářská Kotlářská 1, Brno 

  Mezírka Mezírka 7, Brno 

  Vídeňská Vídeňská 11,  Brno 

  Kounicova Kounicova 85,  Brno 

  Česká u Brna Česká u Brna 26 

 Křenová 13 Křenová 13,   Brno 

  Křenová 63 Křenová 63,   Brno 

  Lazaretní Lazaretní 7 - Zbrojovka, Brno 

 

 

Porovnání  s konkurencí : 

 
„Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. vznikla v červenci 1997. Je 

franchisingovou sítí, která k 10.11.2006 sdružovala 208 prodejen, 2 velkoobchodní 

sklady a dvě kuchyně. Aktivity jsou směřovány na  celou jižní Moravu. 

V době vzniku, bylo v síti sdruženo 23 prodejen. Především na území Brna. V roce 
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1998 to bylo 42 prodejen, v roce 1999 53 prodejen, v roce 2000 70 prodejen, v roce 

2001 77 prodejen a v roce 2002 již 123, prodejen na území Jižní Moravy. 

Na konci roku 2003 sdružovala maloobchodní síť 148 prodejen, konec roku 2004 

znamenal 166 prodejen a na konci roku 2005 to bylo 187 prodejen. 

Ve spolupráci s regionálními novinami NOS vydává leták, kterým v nákladu 210 

000 kusů osloví v Brně a okolí na 600 000 zákazníků. Kromě těchto čtrnáctidenních 

akcí se pravidelně na vybraných prodejnách konají i další promoční akce.“         4 

Tato firma je čistě maloobchodní firmou, obrat se pohybuje v řádech set milionů 

korun za rok. 

Obrat se velmi těžko stanovuje,  firma nemá provozovny ve vlastnictví, funguje na 

smluvním základě s mnoha soukromými samostatnými firmami s obchodními 

jednotkami různé výkonnosti. Dá se pouze přibližně odhadnout dle počtu prodejen. 

Tyto prodejny staví svůj obchodní model na blízkosti k zákazníkovi a na co 

nejširším sortimentu čerstvého zboží. Výrazným prvkem je zde osobní přístup 

k zákazníkovi ( kontakt, rada při výběru atd. ) 

Firma se snaží hodně komunikovat s médii a propagovat myšlenku nezávislého 

soukromého prodejce. V roce 2007 se stala firmou roku  v Brně. 

5 

                                      
4 O nás [on line].Brno: MS Brněnka [cit.2008-05-13 23:00] Dostupný z :  http://www.brnenka.cz/ 
5 Zdroj: http://www.brnenka.cz/ 



 24

 

 

 

 6 

 

Nárožní 1359/11,  Praha 5 

Vlastník:  Lidl Holding 

Počet prodejen v ČR:  168 

Lidl je jedna z nejvíce expandujících společností působící na trhu v oblasti 

maloobchodu s potravinářským zbožím.                    . 

Lidl patří k Top Twenty evropským obchodům s potravinami a je zastoupen v 17 

zemích Evropy. Má více než 5000 obchodů nejen po celé západní Evropě, expanduje 

také do zemí Skandinávie a východní Evropy. 

Tržby v ČR výrazně rostou. Dle odhadu  INCOMA Research byly za rok 2006 ve výši 

14 mld Kč, zatímco v roce 2004 to bylo pouze necelých 10 mld. 

Obchodní model staví na co nejjednodušší formě prodeje ( dokonce přímo ze 

sekundárních obalových jednotek ) za nejnižší možné ceny. Prodejní sortiment je úzký, 

obsahuje pouze několik set ( ca 800 – 1000 ) druhů položek. 

V podstatě zde kromě pokladních nefunguje kontakt s pracovníky, vše je řešeno 

samoobslužně.  

Firma zásadně nekomunikuje s médii, vydává pouze propagační letáky, své výsledky 

nezveřejňuje, dají se zjistit pouze odhadem a nepřesně. Přesto je ověřenou skutečností, 

že za dobu své přítomnosti v ČR se Lidl dosud nedostal do hospodářského zisku. Jejich 

postupy a praktiky jsou mnohdy značně kontroverzní. 

 
 

 

 

 

 

                                      
6 Zdroj: http://www.lidl.cz/cz/home.nsf/pages/i.Intro 
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2.8.SWOT analýza 

 

Silné stránky ( Strenghs ) 

- osobní přístup jednatele k zaměstnancům, z toho plynoucí jejich ochota 

k osobnímu nasazení i ve vyjímečných situacích ( práce přesčas, v noci apod. ) 

- jasné personální schéma, plochá organizační struktura, jednoduché komunikační 

kanály 

- osobní přístup k zákazníkům, z toho plynoucí bezproblémový chod při placení a 

poskytování informací 

- velmi schopné obchodní vedení, které dokáže sjednat stejné obchodní podmínky 

jako mnohem větší konkurence 

- kvalitní know – how ( v tomto případě kalkulace, široký sortiment zboží ) 

- finanční stabilita 

 

Slabé stránky ( Weaknesses ) 

- stálý nedostatek zaměstnanců ( vlivem obecně vysoké oborové fluktuace ) 

- nedostatečné finanční zdroje k obnově technologie prodeje 

- nedostatečně koordinovaná prodejní politika jednotlivých provozoven 

- slabá propagace 

 

Příležitosti ( Opportunities ) 

- zřízení www stránek pro presentaci systému a pro umožnění objednávkové 

služby 

- zlepšení image firmy prostřednictvím nových etiket, popisů, označení prodejen, 

jednotného pracovního oblečení 

- non stop prodejní doba a objednávková služba včetně dovozu i do domácností 
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Hrozby ( Threats ) 

- celková situace v oboru maloobchodního prodeje potravin - další neustálý růst 

maloobchodní prodejní plochy vlivem výstavby velkých nákupních center. Tyto 

plochy odlákávají další a další zákazníky a jednotkové nákupy ve firemních 

prodejnách se zmenšují. 

- energetická politika státu – neúměrně se zvyšují náklady na podnikání 

- celková situace v potravinářské výrobě – vlivem slučování výrobních firem se 

ztěžuje vyjednávací situace firmy 

 

2.9.Strategie firmy, cíle 

 

Strategií firmy je nadále snaha rozšiřovat svou vlastní síť prodejen ( jsou jejím 

nejjistějším trhem ), ovšem pouze za výhodných ekonomických podmínek ( nájem max. 

do 5% z obratu, energie a služby také max. do 5 % z obratu ). Nesmí vzít jakoukoli 

příležitost, která se vyskytne. Kvůli konkurenci zřejmě není vhodné kupovat vlastní 

objekty, návratnost takovýchto investic je velmi dlouhodobá až nereálná. Do roku 2009 

by firma měla  provozovat alespoň 15 ( a více ) vlastních prodejen a vytvářet v nich 

alespoň   80 % obchodního obratu. 

Ve výrobě se  snaží udržet stávající úroveň, sortimentem a kvalitou se odlišit od 

konkurence ( např. nepoužívat konzervační prostředky, ochucovadla a pod. ), udržet 

ceny výrobků na přijatelné úrovni ( při zachování kalkulační marže alespoň 100 % ), 

tím neustále navyšuje přidanou hodnotu produkce a oslovuje nové odběratele schopné 

odebrat takové množství výrobků, které se ekonomicky vyplatí jim dovézt ( vyhnout se 

odběrům po malých, kusových množstvích ). Přichází pravidelně s novými nebo 

inovovanými výrobky. 

Z toho vyplývá : 

1. Intenzivně i za spolupráce s realitními firmami vyhledávat nové lokality 

k otevření prodejen 

2. Převzetím iniciativy v nákupních sdruženích Bala a Brněnka dosáhnout 

lepších nákupních podmínek 

3. Zintenzivnění propagace ( letáky, popisy zboží, tašky, etikety ) 
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4. Zkvalitnění prostředí prodeje ( výzdoba, zařízení ) 

Optimalizace dopravního systému, nákup zboží ve velkoobchodě MAKRO, možnost 

dodávky vlastních výrobků více odběratelům. 

 

Cíle obchodní : 

1. provozovat síť asi 15 vlastních kvalitních prodejen v městě Brně na dobrých, 

frekventovaných místech. Prodejny musí splňovat hygienické předpoklady a 

odpovídat předpisům, musí splňovat dané ekonomické podmínky. 

2. udržet konkurenceschopné prodejní ceny na základě ekonomického nákupu 

3. vyrábět co nejširší konkurenceschopný sortiment lahůdek a cukrářských výrobků a 

tyto dodávat i  mimo svou prodejní síť spolehlivým odběratelům 

4. udržet vysokou kvalitu výrobků a chovat se šetrně k životnímu prostředí 

Ekonomické cíle: 

Udržet firmu i přes náročnou situaci v oboru v zisku, zvyšovat prodejní marži a úroveň 

nákladů ( včetně personálních ) udržet na co nejnižší úrovni  

Personální cíle: 

Dlouhodobým rozvojem personální strategie a spoluprací s učňovským střediskem 

trvale pokrývat potřebu obsazení personálu prodejen a výrobny ( situace je čím dál 

složitější – lidé mají stále větší nároky a nejsou ochotni pro to více se nasadit ) 

Kritickými body těchto plánů jsou: 

-  finanční zdroje firmy. Zboží a zařízení je financováno z vlastních zdrojů, 

firma málo využívá zdroje cizí. 

- kapacita managementu firmy. Celý chod řídí prakticky jednatel s obchodním 

manažerem, je otázkou, kolik dalších prodejen a distribučních kanálů lze zapojit do 

stávajícího systému bez doplnění řídícího managementu 

Kontrola plnění plánů probíhá ve firmě formou každodenních porad v nejvyšším vedení. 
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2.10.Ekonomické ukazatele 

 

Hlavními zdroji krytí majetku společnosti jsou v současnosti vlastní jmění  a  

dlouhodobý závazek ve formě tichého společníka. Tyto kryjí převážnou část 

krátkodobých aktiv jako jsou zásoby zboží a finance a dlouhodobých aktiv jako je 

dlouhodobý hmotný majetek. 

Zdroji finančními jsou maloobchodní tržby denně odváděné z prodejen.  

 

Hodnocení finanční a majetkové struktury podniku a jejího vývoje 

a) horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát ( údaje jsou v tis. Kč ) 

období 2004 2005 2006
položka abs. hodnota % abs. hodnota %

Aktiva celkem 4601 5215 4953 614 13,34% -262 -5,02%
Stálá aktiva 563 439 627 -124 -22,02% 188 42,82%
DNM 0 0 0 0 0
DHM 563 439 627 -124 -22,02% 188 42,82%
DFM 0 0 0 0 0
Oběžná aktiva 3798 4371 3990 573 15,09% -381 -8,72%
Zásoby 2768 2745 2467 -23 -0,83% -278 -10,13%
Dlouh.pohledávky 0 0 253 0 #DIV/0! 253 #DIV/0!
Krátk.pohledávky 459 457 382 -2 -0,44% -75 -16,41%
Krátk.finan.majetek 571 1169 888 598 104,73% -281 -24,04%
Ostatní aktiva 270 405 336 135 50,00% -69 -17,04%
Pasiva celkem 4601 5215 4953 614 13,34% -262 -5,02%
Stálá pasiva 2586 2737 2811 151 5,84% 74 2,70%
Vlastní kapitál 1086 1237 1311 151 13,90% 74 5,98%
Základ.kapitál 2200 2200 2200 0 0,00% 0 0,00%
Kapitál.fondy 0 0 0 0 0
Fon.ze zisku 5 5 5 0 0,00% 0 0,00%
Výsl.hosp.min.let -1649 -1120 -968 529 -32,08% 152 -13,57%
Výsl.hosp.úč.obd. 530 152 74 -378 -71,32% -78 -51,32%
Cizí zdroje 3230 3635 2990 405 12,54% -645 -17,74%
Reservy 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Dlouhodob.závazky 1500 1500 1500 0 0,00% 0 0,00%
Dlouh.bankov.úvěry 0 0 0 0 0
Krátkod. pasiva 1630 2135 1490 505 30,98% -645 -30,21%
Krátkod.závazky 1630 2135 1490 505 30,98% -645 -30,21%
Záv. z obch.vztahů 699 1249 640 550 78,68% -609 -48,76%
Krát.bank.úvěry 100 0 0 -100 0
Ostatní pasiva 385 343 652 -42 -10,91% 309 90,09%

Změna 2005 / 2004 Změna 2006 / 2005
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Komentář : 

1. Stálá aktiva – v roce 2006 se díky investicím do zařízení zvýšila. Veškerá 

stálá  aktiva firmy tvoří totiž zařízení prodejen. Odpisy tato aktiva ale 

snižují. PC tohoto zařízení nebyly vysoké – kupovalo se většinou 

z konkursních podstat a likvidací. 

2. Oběžná aktiva – kolísají v přímém vztahu s výší zásob zboží na prodejnách ( 

souvisí s tím totiž i stav pohledávek a finančního majetku ). Tvoří většinu 

majetku. 

3. Stálá pasiva - rostou. Díky navýšení základního kapitálu, zvyšování 

vlastního kapitálu a snížení cizích zdrojů, snižuje se také ztráta 

z hospodaření min.let díky aktuálním výsledkům hospodaření.  

4. Krátkodobá pasiva – díky stálému poklesu závazků z obchodního styku 

klesají. Firma platí za zboží v hotovosti a nedluží téměř nic dodavatelům. 
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období 2004 2005 2006
položka abs. hodnota % abs. hodnota %

Tržby za prodej zboží 62597 66774 77528 4177 6,67% 10754 16,11%
Náklady na prodané
zboží 49325 52599 60135 3274 6,64% 7536 14,33%
OBCHODNÍ MARŽE 13272 14175 17393 903 6,80% 3218 22,70%
Výkony 530 719 756
Přidaná hodnota 7436 7092 9783
Osobní náklady 7261 8159 9771 898 12,37% 1612 19,76%
Odpisy 176 206 261 30 17,05% 55 26,70%
Nájemné 0 0 0 0 0
Ostatní provozní
náklady 165 122 171 -43 -26,06% 49 40,16%
PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 7602 8487 10203 885 11,64% 1716 20,22%
PROVOZNÍ 
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 541 167 111 -374 -69,13% -56 -33,53%
Výnosy z finančních
investic 0 0 0 0 0
Nákladové úroky 2 8 2 6 300,00% -6 -75,00%
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 
Z FINANČNÍCH 
OPERACÍ -11 -15 -13 -4 36,36% 2 -13,33%
Daň z příjmů za běžnou
činnost 0 0 24 0 24 #DIV/0!
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ 530 152 98 -378 -71,32% -54 -35,53%

Změna 2005 / 2004 Změna 2006 / 2005

 

Komentář : 

1. Tržby se zvyšují v souvislosti s otevíráním nových  prodejen a s navýšením 

tržby na stávajících. Obchodní marže se zvyšuje v souvislosti s dosahovanými 

tržbami a cenami. Výkony i přidaná hodnota se trvale zvyšuje. 

2. Do provozního výsledku se promítá zvyšování osobních nákladů i skutečnost, že 

některé prodávané zařízení  prodejen bylo prodáváno za nižší než účetní cenu. 

3. Finanční výsledek byl ovlivněn hlavně úroky z prodlení a penalizací 

4. Celkový  hospodářský výsledek za účetní období koresponduje s vývojem 

v globálním maloobchodním trhu, kde stále větší podíl získávají mezinárodní 

maloobchodní řetězce a prodejny typu samoobsluhy ztrácejí na významu. Firma 

se snaží proto nadále provozovat spíše menší typy prodejen. 
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b) vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát ( údaje jsou v tis. Kč ) 

období 2004 2005 2006
položka

Aktiva celkem 4601 100,00% 5215 100,00% 4953 100,00%
Stálá aktiva 563 12,24% 439 8,42% 627 12,66%
DNM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DHM 563 12,24% 439 8,42% 627 12,66%
DFM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oběžná aktiva 3798 82,55% 4371 83,82% 3990 80,56%
Zásoby 2768 60,16% 2745 52,64% 2467 49,81%
Dlouh.pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 253 5,11%
Krátk.pohledávky 459 9,98% 457 8,76% 382 7,71%
Krátk.finan.majetek 571 12,41% 1169 22,42% 888 17,93%
Ostatní aktiva 270 5,87% 405 7,77% 336 6,78%
Pasiva celkem 4601 100,00% 5215 100,00% 4953 100,00%
Stálá pasiva 2586 56,21% 2737 52,48% 2811 56,75%
Vlastní kapitál 1086 23,60% 1237 23,72% 1311 26,47%
Základ.kapitál 2200 47,82% 2200 42,19% 2200 44,42%
Kapitál.fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fon.ze zisku 5 0,11% 5 0,10% 5 0,10%
Výsl.hosp.min.let -1649 -35,84% -1120 -21,48% -968 -19,54%
Výsl.hosp.úč.obd. 530 11,52% 152 2,91% 74 1,49%
Cizí zdroje 3230 70,20% 3635 69,70% 2990 60,37%
Reservy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Dlouhodob.závazky 1500 32,60% 1500 28,76% 1500 30,28%
Dlouh.bankov.úvěry 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Krátkodobá pasiva 1630 35,43% 2135 40,94% 1490 30,08%
Krátkod.závazky 1630 35,43% 2135 40,94% 1490 30,08%
Záv. z obch.styku 699 15,19% 1249 23,95% 640 12,92%
Krát.bank.úvěry 100 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
Ostatní pasiva 385 8,37% 343 6,58% 652 13,16%  

Komentář : 

1. Většinu aktiv tvoří oběžná aktiva, a to hlavně zásoby zboží na prodejnách a 

v malé míře krátkodobé pohledávky  a finanční majetek. Zbytek aktiv je DHM – 

zařízení prodejen. Toto je nakupováno většinou již použité za odpisové ceny, 

takže se i přes svou faktickou hodnotu do celku příliš nepromítne. Do jiných 

stálých aktiv firma zatím neinvestovala.  Politika se začala měnit v roce 2007. 

2. Zdrojem krytí aktiv jsou hlavně vlastní kapitál a závazky dlouhodobé ( součástí 

je i tiché společenství ) a krátkodobé ( závazky k dodavatelům – ty se díky 

platbám za zboží v hotovosti neustále snižují ). V roce 2002 se výrazným 

navýšením základního kapitálu a splacením dlouhodobých půjček podařilo  

udržet podíl stálých pasiv na celku. 

3. Základní kapitál tvoří dva  50%  podíly společníků. 
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období 2004 2005 2006
položka

Tržby za prodej zboží 62597 100,00% 66774 100,00% 77528 100,00%
Náklady na prodané
zboží 49325 78,80% 52599 78,77% 60135 77,57%
OBCHODNÍ MARŽE 13272 21,20% 14175 21,23% 17393 22,43%
Výkony 530 719 756
Přidaná hodnota 7436 7092 9783
Osobní náklady 7261 11,60% 8159 12,22% 9771 12,60%
Odpisy 176 0,28% 206 0,31% 261 0,34%
Nájemné 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ostatní provozní
náklady 165 0,26% 122 0,18% 171 0,22%
PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 7602 12,14% 8487 12,71% 10203 13,16%
PROVOZNÍ 
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 541 0,86% 167 0,25% 111 0,14%
Výnosy z finančních
investic 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Nákladové úroky 2 0,00% 8 0,01% 2 0,00%
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 
Z FINANČNÍCH 
OPERACÍ -11 -0,02% -15 -0,02% -13 -0,02%
Daň z příjmů za běžnou
činnost 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03%
HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ 530 0,85% 152 0,23% 98 0,13%

 

Komentář : 

1. Dosažená obchodní marže v posledních letech oscilovala kolem 21 - 22 % 

z obratu. Odpovídá to uplatňovanému koeficientu na zboží 1,35. vlivem změn 

DPH a růstu nákladů se koeficient bude navyšovat od 1.1.2008. 

2. Osobní náklady i vzhledem ke zvyšující se tržbě vlastně stoupaly, neboť se 

držely kolem 12 % z obratu.   V současnosti je napjatá situace na trhu práce, 

kvalitních pracovníků je nedostatek a maloobchodní prodej je na nich závislý. 

Odpisy vzhledem k tomu, že se málo, ale přece již  investovalo, zvyšovaly svůj 

podíl vzhledem k tržbě. 

3. Provozní hospodářský výsledek byl hlavně v roce 2006 ovlivněn prodejem 

zásob a majetku za ceny nižší než odpisové ceny a vyššími osobními náklady. 
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c) ukazatele ROE,  ROA, ROI,  EVA,  investiční a odpisová  politika ( údaje vychází 

ze stavu k roku 2006 – v tis Kč ) 

1. ROE  ( čistý zisk / vl. kapitál * 100 ) 

74 / 1311 * 100 =  5,64 % 

Stabilizací personálu a změnou politiky při opravách / pořizování zařízení se situace 

v roce 2007 výrazně změnila ( podstatně vyšší zisk ). 

2. ROA  ( čistý zisk / aktiva celkem * 100 ) 

74 / 4953 * 100 =  1,49 % 

Platí totéž co pro ROE 

3.  ROI  ( zisk př. zdan. + nákl. úroky / celk. kapitál * 100 ) 

98 + 2 / 2200 + 1500 * 100 = 2,70 % 

4.  EVA  ( NOPAT – WACC*C ) 

NOPAT :    98 + 2 * 0,76 =  76 

WACC  :    0 * 1500/3700 * 0,76 + 0,10 * 2200/3700  =  0,06 

EVA  :        76 – 0,06 * 3700  =  - 146 

Přidaná hodnota je za rok 2006 v důsledku formy hospodaření ( údržba a opravy místo 

investic ) záporná. V roce 2007  výrazné zlepšení. 

5. ukazatel stupně opotřebení DHM ( kumulované odpisy / prům. stav DHM v PC ) 

1078 / 1480 = 0,73 

Zařízení prodejen je starší, finanční podmínky a politika nákladů v roce 2006 

neumožnily zatím obnovu. 

6. ukazatel stupně odepsanosti DHM ( prům. stav DHM v ZC / prům. stav DHM 

v PC ) 

ZC   1.  1.2006    439  PC     1.  1.2006    1255 

      31.12.2006    627          31.12.2006    1705 

533   /   1480 =  0,36 
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7. ukazatel míry růstu ( netto investice / odpisy DHM ) 

450 / 262 =  1,72 

Oproti minulým rokům se situace velmi zlepšila. Firma ale zatím málo investuje. 

 

d)  ukazatele zadluženosti ( kvóta vlastního kapitálu, celková zadluženost ) 

Kvóta vlastního kapitálu : vlastní kapitál   /   celková aktiva 

2004  1086 / 4601 = 0,24 

2005  1237 / 5215 = 0,24 

2006  1311 / 4953 = 0,27 

Kvóta vlastního kapitálu se zvýšila v roce 2006 snížením aktiv. Pozitivní vliv má trvale 

kladný výsledek hospodaření, v roce 2007 se ještě výrazně zlepšil. 

Celková zadluženost : cizí kapitál  /  celková aktiva 

2004  3230 / 4601 = 0,70 

2005  3635 / 5215 = 0,70 

2006  2990 / 4953 = 0,60 

Celková zadluženost díky hospodaření osciluje  0,70 - 0,60. Zlepšit se může hlavně 

trvalým tvořením zisku a hrazením závazků. 

Dlouhodobá zadluženost : dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva 

2004  1500 / 4601 = 0,33 

2005  1500 / 5215 = 0,29 

2006  1500 / 4953 = 0,30 

Dlouhodobá zadluženost se sice v roce 2005 navýšením aktiv  zlepšila, ale protože 

firma málo investuje a aktiva se velmi málo navyšují, v roce 2006 se opět zhoršila. 

Dlouhodobé krytí aktiv: ( vlastní kapitál  + dlouhodobý cizí kapitál )  /  celková aktiva 

2004  1086 + 1500   /  4601 =  0,56 

2005  1237 + 1500  /   5215 =  0,52 
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2006  1311 + 1500  /   4953 =  0,57 

Na dlouhodobé krytí aktiv má velký vliv pozitivní HV, který zvyšuje vlastní kapitál. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv: ( vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál )  /  stálá 

aktiva 

2004  1086 + 1500   /  563 =  4,59 

2005  1237 + 1500  /   439 =  6,23 

2006  1311 + 1500  /   627 =  4,48 

Dlouhodobé krytí se v r. 2005 výrazně zvýšilo  ( hlavně zvýšením vlastního kapitálu ). 

Firma byla stabilnější, ale pořád málo efektivní.  

Úrokové krytí:   EBIT  /  úroky 

2004  541 / 2 = 270,50 

2005  167 / 8 =   20,88 

2006  111 / 2 =   55,50 

 

e) dodržování zlatých pravidel financování ( dle uzávěrky 2006, příp. údaje v tis. Kč ) 

 

1.„Zlaté pravidlo financování“ říká, že dlouhodobé investice se nesmí financovat 

krátkodobými prostředky. 

Dodrženo. Firma uskutečňuje málo dlouhodobých investic, financuje z  DP – vlastní 

kapitál, tiché společenství. Jediný problém je, že zásoby zboží by vzhledem 

k dlouhodobému použití měly být financovány také z dlouhodobých zdrojů. 

 

2.„Zlaté pravidlo vyrovnání rizika“ určuje, že vlastní zdroje mají být pokud možno větší 

než cizí zdroje. 

VZ =   1311 

CZ =   2990 

Nejsou, jsou naopak výrazně menší. Vliv na to má již výše zmiňovaná kumulovaná 

ztráta z minulých let, která se jen pomalu odepisuje tvořeným ziskem. Nedochází ale 

k předlužení, většinu CZ tvoří tiché společenství. 
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3.„Zlaté pravidlo pari“ tvrdí, že stálá aktiva se smí maximálně rovnat vlastním zdrojům. 

SA =   627 

VZ = 1311 

Dodrženo, vlastní zdroje převyšují dvojnásobně stálá aktiva 

 

4.Podle „zlatého bilančního pravidla“ má být dlouhodobě vázaný majetek kryt 

dlouhodobým kapitálem a oběžný majetek krátkodobým kapitálem. 

SA =     627 

DK =  2811  

 

OA =  3990 

KK =  1490 

Splněno jen v případě dlouhodobého kapitálu ( firma je  překapitalizována ). Problém 

tkví ve financování zásob. Jsou dlouhodobě používané a financovány DK. 

 

5.„Pravidlo jedna ku jedné“ určuje, že stav pokladny, směnek a dlužnických pohledávek 

dohromady nesmí být menší než krátkodobé cizí zdroje. 

KFM  +  krátkodobé pohledávky  =  1270 

Krátkodobé cizí zdroje         =  1490 

Téměř dodrženo.  Je třeba ale ještě kalkulovat se zásobami ve výši  2467, které  jsou 

v aktivech a nejsou kryty  KCZ. 

 

6.„Pravidlo dva ku jedné“ říká, že oběžný majetek by měl být minimálně dvakrát tak 

velký jako krátkodobé cizí zdroje. 

OA   =  3990 

KCZ =  1490   Naprosto jistě, s přebytkem dodrženo. 

Návrh na opatření ke zlepšení situace     

 

1. V prvé řadě musí firma dosahovat stabilně vyššího zisku : 

 restrukturalizací personálu, udržením osobních nákladů při navýšení tržeb, 

udržením všech ostatních nákladů 
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 dalším rozšířením produkce vlastních výrobků – navýšení přidané hodnoty a 

marže 

 snížením nákladů na pořízení zboží – nákupní ceny ( tlak na nákupní aliance, 

individuální dodavatele ) 

Vytvořený zisk může použít na úhradu ztrát z minulých let, daňově ji to nezatíží ( 

umožní to více investovat ).  

Zlepší se tím jak kvóta vlastního kapitálu, tak celková zadluženost, dlouhodobá 

zadluženost i krytí úroků. Zároveň se bude snižovat podíl cizího kapitálu na úroveň, 

která bude důvěryhodná pro věřitele, ale ještě únosná pro vlastníky ( obě skupiny mají 

odlišný názor ). 

 

2. Firma musí začít více investovat, hlavně do výrobních technologií a zařízení 

prodejen . Zlepší se tím jak podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tak parametry 

celkové odepsanosti, opotřebení i ukazatel růstu. 

Této snaze odpovídá i záměr podat žádosti o financování projektů z prostředků 

strukturálních fondů EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

3. Teoretická východiska – teoretický základ řešení 

Jedním z hlavních principů regionální politiky EU je podpora ekonomicky slabších 

států, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální 

soudržnosti všech členských zemí EU. K tomu má k dispozici množství nástrojů, které 

jsou otevřené krajům, obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a celé řadě 

dalších subjektů. 

Členství v EU umožňuje čerpat finanční prostředky EU z  Fondu soudržnosti ( CF ) a 

ze Strukturálních fond ů ( SF ), K nim patří zejména Evropský fond regionálního 

rozvoje (ERDF) a  Evropský sociální fond (ESF). Tyto fondy jsou hlavními nástroji 

regionální politiky EU.        Je pro ně určena téměř třetina rozpočtu Společenství. 

Česká republika se ale může účastnit také komunitárních programů a některých iniciativ 

Společenství. 

Členské státy EU mohou nyní ke svému rozvoji využít finanční prostředky z nového 

programovacího období 2007-2013. 

Strukturální  fondy  ( SF ) 

Prostřednictvím strukturálních fondů se Evropská komise snaží 

podporovat rozvoj těch regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných 

kritériích na určitý evropský standard. Pro získání prostředků z 

rozpočtu Evropské unie jsou připraveny programové dokumenty, ve kterých jsou jasně 

určeny priority, jež bude ČR společně s EU podporovat. V letech 2007 – 2013 může 

Česká republika využít až 26,7 mld. EUR ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Čerpání těchto prostředků je vázáno na splnění přísných podmínek, a to jak na straně 

administrativy spravující jednotlivé operační programy, tak na straně žadatelů a 

potenciálních příjemců podpor. 

Pomoc ze Strukturálních fondů je pak realizována pomocí  tzv.  operačních programů. 
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Operační programy 

Operační programy jsou určeny pro tři nové cíle politiky soudržnosti 

Evropské unie, kterými jsou Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.  

 

Cíl  “KONVERGENCE“    ( financován z  ERDF, ESF, CF ) 

   

Jedná se především o podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech, kam patří například podpora regionů s HDP nižším než 

75 procent průměru Evropské unie. Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF) je zaměřena na modernizaci a diverzifikaci ekonomické struktury členských 

států a regionů, na rozšíření a zlepšení základní infrastruktury a na ochranu životního 

prostředí. Podpora Evropského sociálního fondu (ESF) je zaměřena na zlepšení kvality 

a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských 

služeb, na zvýšení investic do lidského kapitálu a na adaptace veřejné správy, posílení 

administrativní kapacity národních a regionálních správ. Cíl  „Konvergence“  hraje 

důležitou roli hlavně v nových členských zemích, které přistoupily k EU v květnu 2004 

a které čelí v rámci EU rozdílům ve vývoji.  

Pokud se týká ČR,  cíl „ Konvergence „  se bude v letech 2007 – 2013 týkat celého 

území České republiky vyjma hlavního města Prahy. 

Tématické operační programy – název  ( kdo je vypracoval ) 

• OP Podnikání a inovace (MPO) 

• OP Životní prostředí (MŽP) 

• OP Doprava  (MD) 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) 

• Integrovaný operační program (MMR) 
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Regionální operační programy  

• ROP NUTS II Jihovýchod  

• ROP NUTS II Jihozápad  

• ROP NUTS II Moravskoslezsko  

• ROP NUTS II Severovýchod  

• ROP NUTS II Severozápad  

• ROP NUTS II Střední Čechy  

• ROP NUTS II Střední Morava  

 

Tabulka:  Rozdělení finančních zdrojů v cíli Konvergence 

Operační program % mil. eur 
(odhad) 

OP Podnikání a inovace 11,75 3.041,20 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 8 2.070,60 

OP Lidské zdroje a Zaměstnanost 10 2.588,20 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 1.811,80 

OP Životní prostředí 20 5.176,50 

OP Doprava 21,5 5.564,70 

Integrovaný operační program 7,5 1.941,20 

Regionální operační programy 13,25 3.429,40 
OP Technická pomoc 1 258,8 

Celkem 100 25.882,30 
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Cíl   “REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAM ĚSTNANOST“   

           ( financován z ERDF, ESF  ) 

               

Regionální programy určené pro regiony a orgány regionální správy mají za cíl 

podporovat ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech. 

Jedná se o podporu regionů s HDP vyšším než 75 procent průměru Evropské unie ( 

nespadají pod výše uvedený cíl „Konvergence“ ). Intervence je zaměřena na inovace a 

ekonomiku založenou na znalostech, na životní prostředí a předcházení rizikům a na 

dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě).  Programy 

mají zabránit novým nerovnováhám objevujícím se v neprospěch regionů, které by 

jinak  trpěly následky nepříznivých sociálně ekonomických faktorů a neměly by 

dostatek prostředků na státní podporu. Pod cílem  RKZ jsou financovány například 

projekty na území hl. města Prahy : 

• OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) 

• OP Praha Adaptabilita (ESF) 
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Tabulka:  Rozdělení finančních zdrojů v cíli Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Operační program % mil. eur 
(odhad) 

OP Praha Adaptabilita 29 121,6 

OP Praha Konkurenceschopnost 71  

Celkem 100 419,3 

 

Cíl  “EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE“     ( financován z ERDF ) 

 

Evropská územní spolupráce je zaměřena na podporu harmonického a vyváženého 

rozvoje na území Unie, tedy na podporu další integrace EU spoluprací na přeshraniční, 

mezinárodní a meziregionální úrovni. Mezi hlavní priority EÚS patří podpora rozvoje 

vědy a výzkumu a informační společnosti, životní prostředí a předcházení rizikům a 

řízení vodních zdrojů. 

• INTERACT II  

• ESPON II  

• OP Meziregionální spolupráce  

• OP Nadnárodní spolupráce 

 
Tabulka:  Rozdělení finančních zdrojů v cíli Evropská územní spolupráce 

Operační program % mil. eur 
(odhad) 

OP přeshraniční spolupráce 90 345,6 

OP nadnárodní spolupráce 10 38,4 

OP meziregionální spolupráce - - 

Celkem 100 384 
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Vláda České republiky přijala na základě definovaných cílů a priorit Národního 

rozvojového plánu ČR pro období 2007-2013 a Národního strategického referenčního 

rámce 24 operačních programů určených pro čerpání prostředků z Evropské unie. 

Finanční podpora, kterou bude mít na základě dotací ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti Česká republika v období 2007-2013 k dispozici, je stanovena ve výši více 

než 773 miliard korun.           7 

Kdo může žádat o dotaci z EU:  

• Dotace lze poskytnout osobě (dále jen žadateli), která splňuje podmínky 

uvedené u jednotlivých programů.  

• Žadatelem může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky 

administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, pokud je to uvedeno u 

jednotlivých programů.  

Kdo nemůže žádat o dotaci z EU:  

• Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území 

České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České 

republiky.  

• Žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku, 

organizační složka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti 

Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva 

průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a 

Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u jednotlivých programů uvedeno 

jinak).  

• Žadatel, který obdržel v příslušném roce na účel nebo na předmět, pro který je 

požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a 

lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu 

ministerstev, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních 

fondů, apod.              8 

                                      
7 Zdroj:  http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
8 Zdroj:  http://www.strukturalni-fondy.cz/oppi 
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Vyplnění žádosti o dotaci  

• Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru 

uvedeného v příloze včetně „Čestného prohlášení“ a dále údaje a informace 

uvedené u jednotlivých programů v odstavci „Žádost obsahuje" a příslušných 

tabulkách. Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě.  

• Žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý dotační program a za každý 

předmět dotace dle sídla podnikání (u právnické osoby) a dle trvalého bydliště 

(u fyzické osoby). Zjistí-li příslušné ministerstvo (které má na starosti příslušnou 

dotaci), že žádost je neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli 

spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li 

k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne.  

Jak a kam předat žádost o dotaci?  

Žádost o dotaci je třeba předat na příslušné ministerstvo, které má dotaci (o kterou se 

žádá) na starosti. Tuto žádost lze předat jedním z těchto způsobů:  

• osobně na příslušném ministerstvu  

• oprávněné osobě, která žádost předá za nás  

• poštou s razítkem pošty ve stanoveném termínu  

Za jakých podmínek lze dostat dotaci?  

• Dotaci  příslušné ministerstvo poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují 

podmínky a lhůty stanovené Zásadami. Žádosti o dotace dle jednotlivých 

dotačních programů se projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány 

na příslušném ministerstvu.  

• Dotace přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl 

prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo 

nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.  

• Dojde-li příslušné ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace 

nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci 
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poskytnout. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani 

odvolání.  

Při poskytování dotací se postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Poskytnutí dotace  

Příslušné ministerstvo vydá žadateli dotaci na základě "rozhodnutí o poskytnutí dotace". 

Rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v pěti vyhotoveních, každé vyhotovení rozhodnutí 

má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát útvar příslušného 

ministerstva, který rozhodnutí vydal, z toho jedno předá příslušnému útvaru plateb 

příslušného ministerstva k proplacení, dvakrát příslušné pracoviště ministerstva, z toho 

jedno vyhotovení rozhodnutí předá místně příslušnému FÚ (u právnických osob podle 

místa jejího sídla v ČR, u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu v ČR).  

Finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na 

celé Kč směrem dolů. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje: 

1. Označení příjemce dotace 

Fyzická osoba (dále jen FO):  

• jméno a příjmení (dále jen „jméno"), bydliště,  

• bankovní spojení příjemce dotace,  

• identifikační číslo (dále jen IČ) příjemce dotace.  

Právnická osoba (dále jen PO):  

• název obchodní firmy,  

• sídlo firmy,  

• bankovní spojení příjemce dotace,  

• identifikační číslo (dále jen IČ) příjemce dotace.  
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2. Účel, na který je dotace poskytována 

• kód a název programu/podprogramu  

• účel dotace  

3. Výši dotace 

• celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel dotace, které byly 

nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací, které jsou stanoveny 

procentem nebo fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných jednotek (u 

dotací, které jsou stanoveny sazbou na jednotku)  

• sazbu dotace na jednotku nebo procentní výši poskytnuté dotace  

• celkovou výši dotace  

V tomto  rozpočtovém období bude  pravděpodobně téměř všechny žádosti o 

financování administrovat  

Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest 

„Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest má za úkol prostřednictvím 

podpor určených firmám a podnikatelům v České republice zvyšovat 

konkurenceschopnost české ekonomiky. Mezi základní služby agentury Czech Invest 

patří poskytování informací, investiční pobídky, průmyslové nemovitosti, podpora 

domácích subdodavatelů, pomoc při zakládání společných podniků, víza a pracovní 

povolení či podpora při reinvesticích.“                  9 

Jako koordinátor pro správu prostředků z EU bylo určeno 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

 

 

 

                                      
9 O CzechInvestu [online]. Praha: CzechInvest, [cit.2008-05-13 23:00] dostupný z www: 
http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
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4. Vlastní řešení - příprava projektu  pro získání dotace 

 

4.1. Úvod 

 

Jako nejvhodnější cesta k získání doplňkového nebo náhradního financování svých 

podnikatelských záměrů se v současnosti pro firmu jeví využití operačního programu 

 

OP Podnikání a inovace (OPPI) 

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační 

potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje 

zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi 

podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

Řídícím orgánem OPPI je  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, administrátorem 

agentura Czech Invest. 

Z tohoto programu připadají pro naši firmu vzhledem k jejím předmětům činnosti  

v úvahu  4  možnosti zaměření dotací: 

1. Nemovitosti 

2. Školící střediska 

3. ICT v podnicích – obnova a zavedení informačních  technologií 

4. Spolupráce mezi subjekty 

Další, jako např. Záruka nebo Poradenství, mají zatím tak nejasně specifikované 

podmínky včetně časových posloupností, že je zatím zbytečné o nich uvažovat. 

Vzhledem k přetrvávajícím personálním problémům v agentuře Czech Invest je nutno 

žádosti zpracovat a předkládat co nejdříve. 
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4.2. Postup přípravy a plnění  podmínek  projektu 

1. založení elektronického administračního účtu E-account na stránkách Czech 

Investu  (nutnost instalace softwaru Java 1,6  a  602XML) 

2. vyřízení elektronického podpisu u autorizované organizace (např. Česká pošta, 

a.s.) 

3. zplnomocnění pracovníků, kteří budou vkládat informace do databází a 

komunikovat s administrátorem 

4. prostudování a zpracování volně disponibilních příloh jednotlivých programů na 

stránkách Czech Investu (slouží jako ověřený vzor projektů) 

Pokyny pro administraci jsou uvedeny u jednotlivých programů. Je třeba se dopředu 

zkusit informovat na výběrová kriteria, aby se předešlo nedostatkům, a podnikatelské 

záměry od začátku konstruovat na tato kriteria . Žádosti je nutno podávat včas, jsou 

hodnoceny ve většině případů programů průběžně. 

Podmínky, které musí obecně splňovat žadatel o dotaci: 

- doba podnikání min. 2 roky 

- udržitelnost projektu min 3 roky po přidělení dotace 

- ekonomický rating  alespoň  C+  (stanovuje sám administrátor na základě 

ekonomických podkladů) 

Přibližný časový harmonogram postupu: 

- schvalování registrační žádosti přibližně 1 měsíc 

- do 3 měsíců podání plné žádosti 

- výsledek se dozvíme přibližně 6-8 měsíců po podání registrační žádosti 

Smlouvy s potencionálními dodavateli (způsobilé výdaje) lze uzavírat až po schválení 

registrační žádosti !!!! 
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Program  Nemovitosti 

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských 

zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru 

zpracovatelského průmyslu - strategických služeb a technologických center. 

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program 

je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu 

nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž 

důraz je  kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí ( tzv. brownfields ). V podstatě 

bez šance je financování modernějších monofunkčních budov. 

Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních: 

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně 

jeho ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce 

obsah a přijatelnost plánovaného projektu .  Tyto žádosti je možno podávat od  1.4. 

2008  do 31.12. 2008. 

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 10 měsíců od přijetí žádosti 

registrační a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní 

posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení. Předběžně bylo stanoveno datum 

zahájení přijímání žádostí na  18. 8. 2008. 

Základní charakteristiky: 

Kdo může žádat 

(příjemci 

podpory) 

• územní samosprávné celky  

• podnikatelské subjekty  

Kolik lze získat 

najeden projekt 

(forma a výše 

• dotace  

• % z nákladů projektu (způsobilých výdajů)  

• dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ĆR na 
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Základní charakteristiky: 

podpory) období let 2007-2013 a činí maximálně: 60 % pro malé 

podniky, 50 % pro střední a 40 % velké podniky. U územně 

samosprávných celků je výše stanovena na maximálně 40 %  

• pokud je příjemcem podpory ÚSC je výše podpory navíc 

omezena výší nákladové mezery  

• minimální dotace je stanovena na  1000 tis. korun 

Na co lze získat 

podporu 

(podporované 

aktivity) 

• podnikatelské zóny (min. 2 ha): příprava zóny - realizace 

nové investičně připravené plochy včetně související 

technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a 

rozvoj stávající podnikatelské zóny  

• objekty (velikost min. 500 m2podlahové plochy po realizaci 

projektu, celková plocha se však nesmí zvýšit o více jak 100% 

oproti stavu před rekonstrukcí) - rekonstrukce objektu na 

podnikatelský objekt (nelze měnit půdorys stavby, pokud 

nebude rekonstrukcí a následně odborným posudkem 

potvrzena větší efektivnost stavby – délka dopravy, 

přístupnost) 

• výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu 

určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze 

ÚSC  (není pro nás vhodné) 

• projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - 

samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace 

projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace 

podnikatelské nemovitosti  

Jaké výdaje je 

možné podpořit  

(způsobilé 

výdaje) 

• projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný 

projekt)  

• kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je příjemcem 

podpory podnikatelský subjekt)  

• příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice 
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Základní charakteristiky: 

atd.)  

• výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí  

• odstranění nevyužitých staveb  

• inženýrské sítě a účelové komunikace  

Specifika a 

omezení 

• nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve 

vlastnictví příjemce dotace  

• velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po 

realizaci projektu)  

• soulad s územním plánem  

• uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského 

průmyslu nebo technologických center a strategických služeb  

10 

Pro přípravu realizace tohoto projektu jsem vstoupil do jednání se dvěma majiteli 

nevyužívaných (nebo jen velmi málo využitých) skladovacích areálů (tzv. brownfields) 

ve městě Brně. Některý z těchto 2 areálů má firma v úmyslu získat nezávisle na 

výsledku dotačního řízení. Uvedené objekty potřebujeme pro svoji činnost (rozšíření 

výroby, skladování, pronájem prostor). Jednání jsou teprve v počátku, ale zamýšlené 

projekty plně splňují požadované parametry žádosti o dotaci.  Vzhledem k časové tísni 

musíme jednání dokončit do 31.5. 2008.  

Jako poradenskou instituci (mimo organizace zmíněné v úvodu práce) jsem přizval 

renomovanou realitní firmu Real Spektrum. Kromě počátečních konzultací týkajících se 

odhadů hodnoty,  stavebního a právního stavu objektu je třeba zapojit ji do spolupráce 

s pozdějším pronájmem objektů. Na tomto pronájmu totiž závisí úspěch 

podnikatelského záměru  získání  těchto nemovitostí  pomocí financování bankami 

nezávisle na  poskytnutí dotací z fondů EU. 

Jako pomoc při sestavování projektu použiji volně disponibilní (a již úspěšně 

realizovaný) vzorový projekt  poskytnutý Czech Investem. 

                                      
10 Zdroj: http://www.czechinvest.org/nemovitosti 
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Program  Školící  střediska 

V rámci tohoto programu může naše firma žádat o dotaci na  rekonstrukci místností, 

pořízení  hardware a software  či jiné vybavení  školicích místností. 

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro 

vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především 

zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně 

definovány ve Výzvě. Naše firma uvedené podmínce plně vyhovuje.  

Zaměstnáváme  téměř 100 pracovníků a v poslední době vyvstala kvůli velmi 

přísným legislativním podmínkám v oboru potřeba je pravidelně školit. 

Proškolování nabídneme též jiným, příbuzně zaměřeným firmám. 

Základní charakteristiky: 

Kdo může žádat 

(příjemce podpory) 

• podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve 

vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ)  

• sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá 

na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního 

předpisu  

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení)  

Kolik lze získat na 

jeden projekt 

(forma a výše podpory) 

• dotace  

• 0,2-100 mil. Kč  

• míra podpory je dána regionální mapou platnou pro 

období 2007-2013  

Jaké výdaje je možné 

podpořit  

(způsobilé výdaje) 

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o 

účetnictví)  

• nákup či úprava nemovitostí  (při úpravě prostor musí 

být tyto ve vlastnictví žadatele) 

• výstavba či rekonstrukce objektů  
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Základní charakteristiky: 

• technická a dopravní infrastruktura  

• projektová dokumentace  

• školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění 

vzdělávání , nesmí však zároveň sloužit k výdělečné 

činnosti 

• školicí programy  

• software jako součást hardware  

Podniky v jakém 

odvětví (CZ-NACE) 

mohou žádat 

• zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, 

aktivity spojené s informačními a komunikačními 

technologiemi  

• přesné vymezení je uvedeno ve Výzvě  

Ostatní podmínky 

projektu  

• ve školicím středisku budou vzděláváni především 

zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve 

vybraných sektorech  

• projekt musí být realizován na území České republiky 

mimo území hl.m. Prahy  

• příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po 

sobě jdoucí zdaňovací období  

• příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování 

projektu po dobu nejméně 5 let (u malých a středních 

podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace  

Systém sběru žádostí • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)  

11 

 

                                      
11 Zdroj:  http://www.czechinvest.org/skolici-strediska 
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Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních: 

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně  

ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a 

přijatelnost plánovaného projektu .  Tyto žádosti je možno podávat od  3.3. 2008. 

2. Plná žádost, kterou budeme muset podat od 11.7. 2008 do 30. 4. 2009, po 

potvrzeném přijetí žádosti registrační. Měla by obsahovat všechny náležitosti a přílohy 

nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení. 

Pro přípravu tohoto projektu jsme ve firmě vytipovali prostory vhodné ke zřízení školící 

místnosti. Bohužel se uvedené prostory nesmí dle podmínek programu využívat pro 

výdělečnou činnost firmy, takže je vyloučeno zřízení původně plánované vzorové 

prodejny. 

 

Další podmínky, které je nutno při realizaci projektu plnit: 

- více než polovina (51% dle kapacity školicího střediska) musí být využita pro 

školení zaměstnanců, zbytek se dá využít i jinak (pronájem, provoz) 

- vytíženost min 30% za rok dle počtu pracovních dnů (přičemž i 1 hodina školení 

denně se počítá jako vytížení 1 pracovního dne) 

- evidence školených na základě prezenčních listin po dobu 3 let 

- předběžný plán školení alespoň na 3 roky 

- zajištění kvalifikovaných odborníků na základě smluv nebo dohod 
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Program  ICT v podnicích 

Tento program byl vypsán již ve Výzvě I, u které skončilo podávání plných žádostí 29. 

12. 2007. Na tuto první výzvu firma ještě nebyla připravena.  

„1. 5. 2008 byla vyhlášena 2. výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických 

registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 11. července 2008 

prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude 28. února 2009. Příjem 

plných žádostí bude probíhat od 3. října 2008 do 31. května 2009. Plánovaná alokace 

pro tuto výzvu je 1mld. Kč.“         12 

Vzhledem k očekávanému  velkému zájmu musíme mít  připravené podklady včas, 

abychom registrační žádost podali jako jedni z prvních. 

Jako osobní zkušenost ze školení absolvovaných v rámci poradenské činnosti Czech 

Investu uvádím, že podávat žádost o dotaci z tohoto programu má smysl jen tehdy, 

pokud se projektem  výrazně zvýší  úroveň informačních systémů ve firmě  (nastane 

výrazné zefektivnění a změna). Tuto podmínku naše firma splní. 

 

Pro přípravu projektu jsem zahájil jednání s několika  dodavateli informačních systémů, 

ti dostali zadání zpracovat nabídku na informační a komunikační systém firmy 

(komunikace mezi 17 provozovnami a centrálou) včetně dodávky kompletního 

hardware. Vzhledem k jejich zkušenostem z předchozích řešení projektů stavím na tom, 

že jejich materiál bude plně odpovídat požadavkům. 

 

Projekt budu zpracovávat dle následující  nově  doporučené osnovy: 

 

1. Identifikační údaje žadatele o podporu  

1.1  Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ  

1.2  Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat 

jménem žadatele, pozice ve společnosti  

                                      
12  ICT v podnicích [online]. Praha: CzechInvest, [cit.2008-05-13 23:00] dostupný z www: 
http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-ii 
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1.3  Jméno a příjmení kontaktní osoby  

1.4  Název projektu a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu  

2. Historie a růstový potenciál žadatele  

2.1  Stručná charakteristika žadatele (max. 250 slov)  

2.1.1  Hlavní předmět podnikání  

2.1.2  Stručná historie a současnost  

2.1.3  SWOT analýza podniku a IT/ICT  

Uvedu stručnou analýzu současné situace naší firmy, zahrnu do ní popis situace 

našeho IT/ICT (jak řízení/management tak personální - IT a technologická 

vybavenost - ICT; včetně stávajícího řešení, které má být nahrazeno – pokud lze)  

2.1.4  Strategie rozvoje žadatele (jako širší požadavek k realizovaným a plánovaným 

projektům)  

Charakterizuji, jakým způsobem hodláme směřovat/rozvíjet naši společnost – 

kde chceme být za 5 let, tj. charakter produkce, případně nabízených služeb, 

výše tržních podílů, způsob řízení firmy, zaměstnanecká politika atp. Jaké kroky 

budeme realizovat za účelem snížení svých slabých stránek.  

2.1.5  SWOT analýza projektu  

V analýze stručně charakterizuji předpoklady pro úspěšnou realizaci našeho 

projektu, zmíním rizika/hrozby a jeho slabé stránky.  

2.1.6  Strategie rozvoje IT/ICT  

Charakterizuji náš přístup k řízení a využívání IT/ICT v podniku, jakým 

způsobem ho budeme rozvíjet do budoucna, do jaké míry a jakým způsobem je 

strategie IT/ICT zakomponována do střednědobé strategie rozvoje podniku.  

Uvedu bezpečnostní politiku naší firmy v oblasti IT/ICT.  

2.1.7  Doposud realizované projekty  

Stručně představím významné realizované projekty v oblasti IS/ICT (v podstatě 

žádné nejsou), případně jiné investiční či zákaznické projekty (projektem se v 

tomto bodě myslí jakákoliv vlastní akce žadatele, nikoliv pouze dotovaná z 
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veřejné podpory). Stručně uvedu, zda a do jaké míry projekty splnily plánované 

cíle, včetně případných nezdarů a vyvozených závěrů.  

Osnova:  

Název projektu  

Výše rozpočtu  

Rok realizace  

Základní popis  

Výsledek  

2.1.8  Plánované projekty  

Stručně uvedu jiné plánované rozvojové akce , jejich cíle a přínosy.  

2.1.9  Vlastnictví certifikátů a norem  

2.2  Organizační struktura žadatele  

2.3  Systém rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, hodnocení, 

motivace zaměstnanců)  

Jakým způsobem probíhá vzdělávání našich pracovníků (školení, certifikace, 

atd.) primárně v oblasti IT, jakého stupně vzdělání dosáhli. Zde uvedu např. i 

moje vysokoškolské studium, pravidelné školení v provázanosti na program 

Školení atd. 

2.4  Spolupráce žadatele (VŠ a VaV)  

Charakterizuji způsob spolupráce, jednorázový/dlouhodobý; předmět 

spolupráce; reference.  

 

3 Organizační a provozní zajištění projektu  

3.1  Provázání projektu s rozvojovou strategií žadatele/SWOT žadatele  

Vazba projektu na strategii žadatele  

Popíši, jakým způsobem projekt reaguje na SWOT analýzy podniku a IT/ICT, jak 

zapadá do rozvojových strategií IT/ICT a podniku.  

3.1.1  Provázanost projektu s dalšími projekty rozvoje žadatele  
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Je-li projekt navázán na jiné významné akce/projekty podniku, stručně je 

představím (vč. finančních výhledů a odhadu dopadu na kapacity žadatele)  

3.1.2  Stručný popis těchto projektů (vč. finančních výhledů a odhadu dopadu na 

kapacity žadatele)  

3.2 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu  

3.2.1  Stručná charakteristika projektového týmu  

Popíši personální složení projektového týmu, profesní zaměření a relevantní 

zkušenosti jeho členů – certifikace, reference, odborné vzdělání, to že využijeme 

hlavně externisty. Jaké je uspořádání týmu, jakým způsobem jsou v něm 

rozděleny jednotlivé funkce; jakým způsobem jsou realizovány jeho činnosti, jak 

je zajištěno plánování, řízení a kontrola jeho činností.  

3.2.2  Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

spojených s přípravou a/nebo realizací projektu  

3.2.3  Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových 

metod jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu  

3.2.4  Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (z 

toho ženy) ve srovnání před a po realizaci projektu (včetně kvalifikace + rok). 

Specifikovat nově vytvořená pracovní místa v rámci realizace projektu.  

 

4 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem  

4.1  Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)  

Stručně popíši stávající řešení dané aktivity projektu (pokud existuje) a 

navrhované řešení. Specifikuji, v čem bylo původní řešení nevyhovující, co nás 

vedlo k pořízení nového. Rozvedu příčiny a skutečnosti, které nás vedly k 

myšlence realizace projektu.  

4.2  Cíle, kterých má být dosaženo  

4.2.1  Jaké jsme stanovili cíle projektu, jaké jsou konkrétní přínosy.  

Definuji oblasti (např.: kvalita rozhodovacích procesů v podniku; objem 

produkce; velikost prodeje; tržní podíl; kvalita produktů a služeb; snížení 
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nákladů; snížení bezpečnostních rizik; atp.)* do kterých směřují přínosy a 

výsledky projektu – jakým způsobem se odrazí na konkurenceschopnosti podniku 

(její udržení, zvýšení)? Jakým způsobem hodláme měřit dané přínosy, budeme je 

kvantifikovat v ekonomických a finančních ukazatelích; jaké metriky využijeme; 

v jakém intervalu hodláme provést audit výsledků a splnění cílů projektu.  

V případě, že jednou z našich aktivit bude outsourcing, vyjádřím ekonomické a 

finanční parametry - tj. jaké úspory dosáhneme oproti realizaci dané aktivity bez 

outsourcingu.  

* viz též Příloha č. 1  

4.2.2  Které překážky budeme muset v rámci projektu řešit, jaká rizika očekáváme, 

jestli mohou ohrozit cíle projektu. Které oblasti (např. výběrové řízení, tým, 

implementace, udržitelnost, vnější vlivy) považujeme za citlivé. Jaká opatření 

přijmeme k omezení či řízení těchto rizik.  

4.2.3  Jaké bude mít projekt dopady na rozvoj podniku ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu.  

 

5 Technická specifikace projektu  

5.1  Charakterizuji, jakým způsobem jsme zrealizovali výběrové řízení na hlavní 

investice projektu*, nebo jakým způsobem ho hodláme realizovat. V obou 

případech zmíním navržená výběrová kritéria, jakým způsobem definujeme 

potřeby a priority a své požadavky v poptávkovém dokumentu.  

* Jestliže realizace výběrového řízení již proběhla, musí být součástí žádosti o 

poskytnutí dotace (příloha PZ) i zpráva z výběrového řízení vypracovaná v 

souladu s platnou metodikou.  

5.2  Popíši zvolené řešení tak, aby bylo možné vyhodnotit technickou proveditelnost, 

míru inovativnosti řešení, efektivitu projektu a udržitelnost projektu po skončení 

implementace daného řešení.  

Pokud možno popíši charakter, typ, druh, funkcionalitu a počet jednotlivých ICT 

produktů případně služeb pořízených v rámci projektu.  
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Jaký vliv má projekt na bezpečnost IT našeho podniku, jakým způsobem řešíme 

případná rizika související s implementací konkrétního řešení, jaké zabezpečení 

vyžaduje.  

Jakým způsobem řešíme udržitelnost projektu po jeho skončení, tj. z hlediska 

provozního, správy (reklamace, aktualizace), finančního, lidských zdrojů, 

zachování výstupů a cílů projektu atd.  

Pokud si necháváme zhotovit řešení na míru (např. vývoj na míru), popíši míru 

dlouhodobé udržitelnosti projektu (např. jak máme ošetřen případný zánik 

dodavatele, zda toto neohrozí chod předmětu projektu)  

Jako součást tohoto PZ uvedu potenciální nabídky do výběrového řízení nebo 

nabídku, případně smlouvu s vítězem výběrového řízení. Nabídky budou sloužit 

k posouzení kvality řešení a hodnověrnosti výše způsobilých výdajů (ZV).  

 

6 Časový harmonogram projektu a rozpočet  

6.1  Harmonogram projektu  

Heslovitě popíši jednotlivé fáze projektu a znázorním graficky (např. výběrové 

řízení, implementace, testovací provoz, atd.) včetně časových limitů a 

případných rezerv, kontrolních milníků a předpokládaných hodnot, které budou 

hodnoceny.  

6.2  Členění do etap ve vazbě na pravidla pro etapizaci  

6.3  Rozpočet projektu  

 – název položky - počet - celková cena - DPH – výše ZV  

 – výdaje rozčlením na způsobilé (ZV) a nezpůsobilé (nZV)*  

 – rozdělím na tématické okruhy (hardware, aplikace atp.)  

 

* v případě outsourcingu definuji ty činnosti/služby, které jsou nově zaváděny – 

ZV a ty, které pouze převádíme na outsourcing – nZV.  

           13 

 

                                      
13  Zdroj:  http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-ii 
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Příloha k osnově zpracovávaného podnikatelského záměru - indikativní seznam 

měřitelných ukazatelů v ICT  

 

Ekonomické efekty – zvýšení obratu  

Zvýšení tržního podílu  

Vstup na nové trhy  

Získání nových zákazníků  

Zvýšení kapacity produkce nebo poskytování služeb  

Snížení nákladů na jednotku práce  

Snížení spotřeby materiálů a energie  

Zkrácení času vedení produkce  

Snížení operačních nákladů na poskytování služeb  

Neekonomické efekty  

Zvýšení kvality zboží a služeb  

Zkrácení času potřebného na reakci potřeby zákazníka  

Zlepšení výrobní pružnosti nebo poskytování služeb  

Vývoj pevnějších vztahů mezi zákazníky  

Dosažení průmyslových technických standardů  

Zlepšení komunikace a interakce mezi různými podnikatelskými aktivitami  

Zvýšení sdílení nebo přenosu znalostí mezi ostatními organizacemi  

Zvýšení schopnosti adaptace na rozdílné poptávky klientů  
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Program  Spolupráce 

K tomuto programu ještě nebyla platně vyhlášena výzva, očekává se tak v květnu až 

červnu tohoto roku. 

Chtěl bych zde využít zapojení firmy do národních obchodních kooperačních seskupení 

(Bala, Brněnka). 

 

Základní charakteristiky: 

Kdo může žádat 

(příjemci podpory) 

• právnická osoba  

• příjemci pro konkrétní aktivity budou blíže vymezeni v 

jednotlivých výzvách  

Kolik lze získat na 

jeden projekt  

(forma a výše 

podpory) 

• dotace  

• výše podpory pro jednotlivé typy aktivit zatím není známa. 

Konkrétní informace budou uvedeny v jednotlivých 

výzvách.  

Na co lze získat 

podporu 

(podporované 

aktivity) 

• klastry  - rozvoj kooperačních seskupení sdružujících 

firmy daného odvětví, krajské samosprávy, vysoké školy, 

výzkumné a další instituce v regionu  

• technologické platformy - rozvoj oborových seskupení 

sdružujících „klíčové hráče" odvětví na národní úrovni, 

která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty  

Jaké výdaje je 

možné podpořit  

(způsobilé výdaje) 

• dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware, sítě, 

zařízení a stroje pro vědu a výzkum, nákup staveb a 

pozemků)  

• dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software a data, 

práva duševního vlastnictví)  

• provozní náklady (zejména nájem, mzdy, cestovné, 

semináře a workshopy, marketing a propagace)  

• způsobilé výdaje pro konkrétní aktivity budou blíže 
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Základní charakteristiky: 

vymezeny v jednotlivých výzvách  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
14 Zdroj: http://www.czechinvest.org/spoluprace 
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5. Závěr 

 

Veškeré uvažované a připravované žádosti  o dotace na základě již  zpracovávaných 

podnikatelských záměrů plně odpovídají firemní strategii pro střednědobý i 

dlouhodobý plán. Všechny projekty budou realizovány nezávisle na výsledku 

dotačního řízení pomocí  financování z vlastních zdrojů nebo z bankovních zdrojů. 

Podnikatelský záměr společnosti na období do r. 2012 předpokládá každoroční nárůst 

tržeb,  od roku 2008 postupné stabilní zvyšování zisku . Tento podnikatelský plán 

vychází z navýšení očekávaných prodejů ve svých vlastních prodejnách a u stávajících 

zákazníků. Od roku 2008 chce firma díky nové výrobní kapacitě oslovovat i větší 

potenciální odběratele.   

Pokud společnost dodrží svůj plán, tedy zaměřit se na rozvoj obchodních a 

marketingových aktivit, držet se dosavadních výrobních standardů, udrží alespoň 

stávající efektivitu případně ji zvýší, vytvoří pevné zázemí pro své kvalifikované 

zaměstnance, využije maximálně nové výrobní prostory, má šanci trvale stabilizovat a 

dále pak rozvíjet své postavení na trhu.  

Má díky tomu možnost splnit svůj strategický cíl – větší diverzifikaci předmětů 

podnikání a investice do rozsáhlejších podnikatelských nemovitostí. 

Pro udržení konkurenceschopnosti je nutno vynakládat neustále nemalé 

prostředky do inovace procesů ve firmě nezávisle na možnostech doplňkových 

finančních zdrojů. 

Dotace z EU jsou jedinečnou možností, jak vůbec konkrétně a efektivně pro vlastní 

firmu využít členství ČR v EU, podstatně zrychlit návratnost primárn ě 

vynaložených finančních prostředků firmy a tyto jimi  prakticky doplnit, p řípadně 

nahradit .  

S prostředky ze strukturálních fondů EU ale nelze  počítat  s jistotou, je třeba mít 

náklady na projekty pokryté z vlastních zdrojů nebo zdroji bankovními. 

Pro podnikání v daném ( zpracovatelském ) oboru je třeba splňovat velmi složité 

legislativní předpoklady. Kromě obecné registrace firmy ( Krajský soud, Živnostenský 

úřad, Finanční úřad ) je třeba neustále komunikovat minimálně s těmito institucemi : 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Krajská hygienická stanice, Česká 

obchodní inspekce. 

Bohužel mezi těmito institucemi nejsou vůbec vyjasněny kompetence, takže se nezřídka 

stává, že několikrát administrují a kontrolují totéž a mají dokonce naprosto protichůdné 

požadavky. Celá legislativa byla sjednocena teprve s požadavky EU ( v některých 

případech dle mého názoru přehnaně důsledně ).  

Firma BACOM veškeré požadavky plní, ale nutnost neustálého kontaktu a komunikace 

s těmito úřady zabírá mnoho kapacity managementu. 

 

Konkrétní závěr a další  postup  pro moji  firmu: 

 

Vzhledem k tomu, že dle aktuálních informací z Czech Investu je příjem registračních 

žádostí v programu        Školící střediska pro výrazný převis poptávky pozastaven a 

konkrétní nemovitost vhodnou pro použití v programu   Nemovitosti  zatím nemáme, 

soustředím se na přípravu projektu pro program      ICT v podnicích. 

„1. 5. 2008 byla vyhlášená 2. výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických 

registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 11. července 2008 

prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude 28. února 2009. Příjem 

plných žádostí bude probíhat od 3. října 2008 do 31. května 2009. Plánovaná alokace 

pro tuto výzvu je 1mld. Kč.“         15 

Musím tedy co nejrychleji zahájit následující kroky: 

1. zřízení elektronického podpisu ( prostřednictvím České pošty, a.s.) 

2. zajištění zprovoznění aplikace eAccount v naší firmě 

(prostřednictvím www stránek Czech Investu) 

3. moje zplnomocnění pro komunikaci  (jednatelem firmy) 

4. zajištění  komplexní nabídky na informační systém (software i 

hardware)  od  více potenciálních dodavatelů 

                                      
15  ICT v podnicích [online]. Praha: CzechInvest, [cit.2008-05-13 23:00] dostupný z www: 
http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-ii 
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5. zpracování podnikatelského záměru dle výše uvedených kriterií 

6. odeslání registrační žádosti 

 

 

Jako příklad podkladů pro vypracování případové studie (projektu) a výchozích 

podmínek poptávky uvádím v příloze nabídku řešení ICT systému od firmy, se 

kterou naše společnost dlouhodobě spolupracuje. 

 

 

 

Kde v současnosti hledat informace o Evropské unii: 

Euroskop (www.euroskop.cz) 

Server EUROSKOP vznikl díky finanční podpoře programu Phare v roce 1999. V 

současné době je oficiálním serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR informujícím 

o integraci ČR do EU. Server euroskop.cz má ambici být prvním kontaktním místem 

pro občana, který hledá informace týkající se členství ČR v Evropské unii. 

Obsahuje informace o evropské problematice, včetně smluv, dokumentů, analýz a dat, 

doplněných o obrázky, grafy a zvukové soubory.  

Zastoupení Evropské komise v České republice         (www.evropska-unie.cz) 

Oficiální internetová stránka Zastoupení Evorpské komise v České republice a 

Informačního centra Evropské unie v Praze. 

Portál Evropské unie              (www.europa.eu) 

Největší internetový server na světě, informace jsou publikovány v oficiálních jazycích 

unie, v současnosti dvacet jazyků. 

Centrum pro evropskou integraci Hospodářské komory ČR  (www.komora.cz/eu) 

Na serveru Hospodářské komory jsou oficiální stránky Centra pro Evropskou integraci s 

množstvím dokumentů, ale také pozvánek na připravované semináře, konference a 

dalších akce pořádané pro podnikatele. Server vhodný pro podnikatele. 
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6. Zdroje informací, použitá literatura 

 

Informační zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsou velmi kvalitní, informace jsou plně 

ověřené 

1. trvalá komunikace s jedním ze společníků firmy ( jednatelem ). Sám jsem 

jedním ze společníků. 

2. vlastní několikaletá zkušenost vyplývající z  práce ve firmě 

3. detailní konzultace s hlavní účetní firmy 

4. účetní výkazy firmy : a) rozvaha aktiv a pasiv za roky  2005 - 2006 

    b) výkaz zisků a ztrát za roky 2005 - 2006 

5. údaje z auditu firmy za roky  2005  a  2006  , konzultace s auditorem Ing. Jiřím 
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