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Abstrakt 

Cílem práce jsou možnosti financování určitého projektu v podniku a komparace 

s ostatními způsoby financování a zjištění, zdali se ve výrobním podniku uskuteční 

financování konkrétního projektu formou dotace z fondů Evropské Unie. 

V teoretické části  je charakterizována regionální politiku a možnosti financování 

z fondů EU.  

V praktické části představím Truhlářství XYZ, její postavení na trhu na základě 

provedené SWOT analýzy. Identifikuji možnost investičního projektu a přehled jeho 

financování. Zhodnotím možné varianty financování prostřednictvím získané                       

či nepřiznané dotace z fondů EU.  

 

Klí čová slova:  

Dotace, projekt, fondy, operační program, investice, politika, Evropská Unie 

 

Abstract 

The main aim of my diploma thesis is to choose the most sutiable option of financing of 

curtain project in the company and make a comparison with other ways of financing and 

finding if there is financing of the curtain project from Europion Union subsidies in the 

company. The first part is followed to summary of theoretical knowledges about 

regional policy and opportunities of financing from Europion Union funds. The second 

part is aimed to present the company Tuhlářství XYZ and it´s market position based on 

SWOT analysis.  Then there is an identify of opportunity of investment project and 

summary of it´s financing. Then there is evaluation of opportunities of financing with of 

without Europion Union subsidy. 

Key words: 

Grants, project, funds, operational program, investment, politics, European Union 
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Úvod 

Vstupem České republiky (ČR) do Evropské Unie se otevřeli nové možnosti a způsoby 

financování projektů ze strukturálních fondů EU. Mnoho fyzických a právnický osob 

získává podporu v rozvoji  podnikání. 

Česká republika, která přistoupila k EU v roce 2004, má nárok na čerpání prostředků, 

které jsou určené na financování politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Musí 

splňovat podmínky, a to jak na straně administrativy i na straně žadatelů a potenciálních 

příjemců podpory. 

Na druhé straně spousta českých podniků se obávalo příchodu konkurence z ostatních 

států. Nebyly ochotny vydávat finanční prostředky z obavy jejich možné ztráty, a proto 

se připravily o mnoho příležitostí, které jim mohli pomoc při jejich růstu v hospodářství.  

Na právě probíhající programové období 2007 – 2013 bude v České republice 

v rozpočtovém rámci ze strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyplaceno téměř             

347 mld. eur. Na území ČR bude probíhat celkem 26 operačních programů. 

S porovnáním s předchozím obdobím 2004 – 2006 se zjednodušila forma podávání 

žádostí o dotace, byly založeny instituce, které pomáhají s vyřizováním jednotlivých 

žádostí.  

 Evropská Unie se dotýká všech subjektů na území ČR, jelikož prostřednictvím jejich 

fondů dochází ke změnám ve státě. EU financuje mnoho projektů, které se vždy 

netýkají jen podnikatelských celků, ale podílí se na obnově zaostalých regionů, 

spolupracuje na výstavbě potřebné infrastruktury, je zastáncem ochrany životního 

prostředí.  

Česká republika nepatří mezi vyspělé členy států EU, a proto se jí nabízí možnosti, 

pomocí kterých dochází k rozvoji celého území. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

V této diplomové práci jsem vymezila cíle práce a při jejím zpracování jsem použila 

metody, které pomáhají hodnotit projekt. 

1.1. Vymezení problému a cíle práce 

V dnešní době většina podnikatelských subjektů využívá jako nástroj financování 

externí zdroje k uskutečnění realizace projektů, jelikož nemají dostatek peněžních 

prostředků. 

 

Globálním cílem mé diplomové práce jsou možnosti financování určitého projektu 

v podniku a komparace s ostatními způsoby financování a zjištění, zda-li se ve 

výrobním podniku uskuteční financování konkrétního projektu formou dotace z fondů 

Evropské Unie. 

 

V teoretické části  se zaměřím na regionální politiku a možnosti financování z fondů 

EU, poté  konkrétněji představím operační programy a jeho  programovací období 

v letech 2007 -2013. Uvedu možnosti rizika, které jsou spojeny s investicí. 

 

V praktické části představím Truhlářství XYZ, její postavení na trhu na základě 

provedené SWOT analýzy. Identifikuji možnost investičního projektu a přehled jeho 

financování. Zhodnotím možné varianty financování prostřednictvím získané                

či nepřiznané dotace z fondů EU.  

 

Parciálními cíly jsou: 

1. možnosti financování z externích zdrojů a jejich komparace 

2. finanční analýza podniku 

3. analýza investičního projektu 
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1.2. Vymezení metodiky 

K dosažení předchozích cílů použiji statické a dynamické metody, analýzu a komparaci. 

Prostřednictvím statické metody vypočítám dobu návratnosti investice a zjistím, jak 

dlouho bude trvat, než se podniku vrátí finanční prostředky, které vložil do investice. 

 

Čistá současná hodnota vychází z dynamické metody a ukazuje budoucí zhodnocení 

finančních prostředků vložené do investičního projektu. 

 

Možnosti financování z externích zdrojů budou prováděny na základě komparace, kde 

porovnám a zhodnotím možné varianty financování. 
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2. Teoretická východiska práce 

V teoretické části  se zaměřím na regionální politiku a možnosti financování projektů 

z fondů EU, poté konkrétněji představím operační programy a  programovací období 

především v letech 2007 -2013. Uvedu možnosti rizika, které jsou spojeny s investicí. 

2.1. Regionální politika a možnosti financování z fondů EU 

Evropská unie je ekonomické a politické seskupení 27 států Evropy, která počítá        

500 miliónů obyvatel. Cílem  partnerství evropských zemí  po druhé světové válce bylo, 

aby se ekonomika propojila  za účelem zabránění vzniku další války v Evropě. 

Hlavním cílem  EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, 

zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, podpora rozvoje a růstu hospodářství,                   

zlepšování životní úrovně  a kvality životního prostředí. Musí být splněny čtyři základní 

svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.  

Regionální a strukturální politika zaujímá v rámci celkové hospodářské politiky EU 

jedno z dominantních postavení. Tato politika (též nazývaná jako politika  hospodářské 

a sociální soudržnosti) vznikla sloužením regionální, sociální a jednou z částí 

zemědělské politiky. Ke sloužení došlo z důvodu zlepšení koordinace všech zmíněných 

oblastí. Politika soudržnosti je považována za jednu z nejvýznamnějších, a z tohoto 

důvodu  na ni připadá více než jedna třetina prostředků z celkového rozpočtu unie.   

 Prostřednictvím této politiky se EU snaží pomoci k rozvoji zaostávajících regionů, 

k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické 

diverzifikaci venkovských  oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci 

zanedbaných městských čtvrtí. Tyto činnosti vedou k posilování  hospodářské a sociální 

soudržnosti v rámci všech zemí EU včetně kandidátských. Úsilí je zaměřeno především 

na snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU, což znamená, že největší podpora 

směřuje do nejvíce strukturálně postižených regionů, ostrovů a venkovských oblastí 

členských zemí. Hlavním cílem je vytváření nových pracovních míst.           

(SVATOŇOVÁ, 2005, str. 42-43) 
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Česká republika, která přistoupila  k EU v roce 2004, má nárok na čerpání prostředků 

určených na financování politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Musí splňovat 

podmínky, a to jak na straně  administrativy i na straně žadatelů a potenciálních 

příjemců podpory. 

2.1.1. Cíle regionální politiky 

V této části  vymezím  cíle regionální politiky pro období 2000 -2006 a 2007-2013. 

Cíle regionální politiky pro období 2000 – 2006 

Na realizaci cílů pro programové období 2000 – 2006 (pro ČR 2004 – 2006, protože 

vstoupila ČR do EU k 1. květnu) bylo určeno 195 miliard EUR. Evropská komise 

stanovila následující cíle regionální politiky: 

 

Cíl 1: Prosazování rozvoje a strukturálního přizpůsobení regionů, jejichž rozvoj 

zaostává 

Regiony, na které se vztahuje Cíl 1, jsou ty regiony, jež odpovídají úrovní                          

II. Nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS II), jejichž HDP na obyvatele 

měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za poslední tři 

roky je menší než 75% průměru Společenství. Celkově se tento cíl dotýká                    

22,2% populace EU. 

 

Cíl 2: Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním 

problémům 

Regiony, na které se vztahuje Cíl 2, jsou ty regiony, jež nespadají pod Cíl 1 a čelí 

strukturálním problémům a jejichž společensko-hospodářská přeměna má být 

podporována. Patří sem zejména oblasti, jež procházejí sociálně-ekonomickým 

změnami. 

 

Cíl 3: Podpora přizpůsobování a  modernizace politiky a systémů vzdělávání, 

školení a zaměstnanosti 

Tento cíl zajistí finanční pomoc vně regionů, na něž se vztahuje Cíl 1, a poskytne 

referenční rámec pro všechna opatření pro podporu rozvoje lidských zdrojů na nějakém 
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území členského státu, aniž by tím byly dotčeny specifické charakteristiky konkrétního 

regionu. Patří sem regiony potýkající se s velkými problémy na trhu práce. Cílem                

je pomáhat adaptovat a modernizovat systém zaměstnanosti, vzdělávání, odborného 

výcviku a vzdělávacích programů. (SVATOŇOVÁ, 2005, str.43) 

Cíle regionální politiky pro období 2007 – 2013 

V období 2007—2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má                   

v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 

prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyčleněno 347 miliard eur. 

Cíl: Konvergence 

Podpora sociálního a hospodářského rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým 

domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž 

hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České 

republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hl. m. Prahy. 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro 

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

republice pod něj spadá Hl. m. Praha. 

Cíl 3: Evropská územní spolupráce 

 Podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél 

všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS 

III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. 

Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je 

financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.    

(Strukturalni-fondy, c2010) 
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2.1.2. Systém správního členění v rámci regionální politiky EU 

V každé ze 27 členských zemí  Evropské unie existuje odlišný systém správního 

členění, z tohoto důvodu byla zavedena nomenklatura územních statistických jednotek  

(NUTS). Tyto celky vznikly především za účelem statistického monitorování, dále pro 

potřeby analýzy ekonomické a sociální situace v jednotlivých regionech, pro úkoly 

spojené s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů. Územní jednotky jsou děleny 

podle počtu obyvatel, a to do třech hlavních úrovní regionálního členění: NUTS I, 

NUTS II, NUTS III. (Strukturální-fondy,c2010) 

Tabulka č. 1: Úrovně regionálního členění 

Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel Doporučený maximální počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Zdroj:  http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 

Česká republika byla vždy dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, ale po vstupu 

do EU musela své členění upravit a mezi stát a kraj zavést ještě jeden stupeň  členění, 

byly zřízeny tzv. regiony soudržnosti – NUTS II. Na úroveň NUTS II je směřována 

podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně Regionální konkurenceschopnost              

a zaměstnanost. 

Územněsprávní statistické členění se dále dělí na dvě nižší úrovně tzv. místní                       

a administrativní jednotky (LAU), které nejsou určující pro rozdělení finančních 

prostředků z fondů EU. (Strukturální-fondy,c2010) 

Tabulka č. 2: Členění území České republiky 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76+15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 
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Nejrozvinutějším regionem ČR je podle statistických údajů hlavní město Praha, která  je 

v současnosti  řazena mezi nejvyspělejší regiony a tím nesplňuje kriteria pro zařazení 

pod Cíl Konvergence, proto bude Praha čerpat finanční prostředky EU v rámci Cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 

Obrázek  č.1: Rozložení 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

 

2.1.3. Evropské fondy 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují peněžní prostředky, 

které slouží  ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a 

jejich regiony. (MALACH, 2004, str.25) 

V Evropské unii začalo od 1.ledna 2007 další sedmileté programovací období. V této 

souvislosti došlo k několika změnám, a to v především v počtu strukturálních fondů. 

V předchozím období (2000 – 2006) do hospodářské a sociální soudržnosti EU  politiky 

patřily čtyři strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální 

fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu 

rybolov a Fond soudržnosti. V současném programovacím období 2006 – 2013. 
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Evropská unie disponuje dvěmi hlavními fondy v programovacím období        

2007-2013: 

• Strukturální fondy:     

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

Tabulka 3: Fondy v programovacím období 2004-2006 a 2007- 2013 

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004-2006 PROGRAMOVACÍ OBDOB 2007-2013 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

(ERDF) 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

(ERDF) 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

Evropský zemědělský 

podpůrný a záruční 

fond (EAGGF) 

Strukturální 

fondy 

Finanční nástroj pro 

řízení rybolovu (FIFG) 

Strukturální 

fondy 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

Fond soudržnosti (CF) Fond soudržnosti (CF) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova (EAFRD) 

Evropský rybářský fond (EFF) 

Komunitární programy 

Komunitární programy 

PHARE 

SAPARD 

Fondy 

předvstupní 

pomoci ISPA 

Fond předvstupní pomoci IPA 

Fond solidarity (EUSF) Fond solidarity (EUSF) 

JASPERS 

JEREMIE 

 Finanční nástroje 

regionální 

politiky JESSICA 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropských fondů: Abeceda fondů EU 2007-2013 

� Evropský fond  regionálního rozvoje (ERDF) 
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Evropský fond regionálního rozvoje je fondem, jehož prostředky tvoří nejpodstatnější 

část výdajů strukturálních fondů. Jeho hlavním cílem je eliminace nerovností mezi 

regiony EU. ERDF podporuje takové aktivity, jako jsou investice do výroby vytvářející 

pracovní místa, investice do infrastruktury, investice do vzdělání a zdraví pro regiony 

zařazené do Cíle 1, rozvoj místního potenciálu, investice zaměřené na životní prostředí 

apod. 

 

� Evropský sociální fond 

se objemem vynakládaných prostředků řadí na druhé místo za ERDF. Jeho všeobecným 

posláním je podpora opatření pro boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné 

příležitosti pro muže a ženy a rozvoj hospodářské a sociální soudržnosti.               

(TOMŠÍK, 2006,  str.64)  

             

Ostatní Fondy v programovacím období 2007-2013 

Fond soudržnosti (Kohezní fond) 

Fond soudržnosti byl zřízen v roce 1993 k poskytování pomoci na národní úrovni 

vybraným zemím (např. Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku), aby se připravily na 

vstup do hospodářské a měnové unie. Historicky tak Fond soudržnosti financuje 

projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí. 

Fond soudržnosti, v současnosti nepatří mezi strukturální fondy, ale poskytuje 

prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy 

(transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HND je nižší než 90 % 

průměru EU. (Strukturalni-fondy,c2010) 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

EAFRD je finanční nástroj, který podporuje rozvoj venkova, který nepatří mezi 

strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 

nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke 

zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji 

venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu 

rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 

(Strukturální-fondy, c2010) 
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Evropský rybářský fond (EFF) 

Evropský rybářský fond nahrazuje v programovacím období 2007—2013 Finanční 

nástroj na podporu rybolovu z programovacího období 2000 - 2006 a je nástrojem 

společné rybářské politiky EU. Globálním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného 

rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k vyšší 

konkurenceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování životního prostředí na 

straně druhé. Z EFF jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského 

rybolovu.( Strukturalni-fondy, c2010) 

 

Komunitární programy 

Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení 

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

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

prostřednictvím grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a 

výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a 

energetické infrastruktury, informační společnosti a mnoha dalších. V novém 

programovacím období 2007—2013 se jedná např. o tyto programy: 7 rámcový 

program pro vědu a výzkum, Kultura 2007, Mládež v akci, Media 2007, LIFE+ atd. 

Tyto programy nejsou hrazené ze strukturálních fondů EU. (Strukturalni-fondy, c2010) 

 

Fond předvstupní pomoci (IPA) 

IPA je nástrojem, který pomáhá kandidátským zemím a potencionálně kandidátským 

zemím. Vznikl v lednu 2007 sjednocením předchozích programů a finančních nástrojů 

jako byly PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finančního nástroje pro 

Turecko.  

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

eur.(Euroskop, c2005-11) 
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Fond solidarity (EUSF) 

Fond solidarity EU byl založen po záplavách, které v srpnu roku 2002 zničily střední 

Evropu. Jeho pomoc je tudíž určena členským i přistupujícím státům, které jsou 

postiženy velkou přírodní katastrofou (konkrétně katastrofy, při nichž jsou odhadované 

škody vyšší než 0,6% HDP postiženého státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a 

flexibilní finanční pomoci (např. hrazení nákladů na dočasné ubytování, provizorní 

opravy dopravních tepen), ale také preventivní opatření proti těmto přírodním 

katastrofám. (Strukturalni-fondy,c2010) 

2.1.4. Finanční nástroje regionální politiky 

Tyto nástroje regionální politiky jsou nové a byly vytvořeny až k programovacímu 

období 2007-2013. Jedná se o následující finanční nástroje: 

Jaspers 

Jaspers je nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná pomoc při 

podpoře projektů v evropských regionech JASPERS se snaží rozvíjet spolupráci mezi 

Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a 

rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům               

a regionům při přípravě významných projektů. (Strukturalni-fondy, c2010)  

Jeremie 

Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná 

iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního 

fondu v zájmu zdokonalení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých                       

a středních podniků v regionech EU. (Strukturalni-fondy,c2010) 

Jessica 

Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je 

iniciativa Evropské komise, která spolupracuje s Evropskou investiční bankou a 

Rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem do 

městských oblastí.( Strukturalni-fondy,c2010) 
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2.2. Rozpočet EU 

Evropská unie hospodaří s vlastním rozpočtem, který je hlavním nástrojem                          

k financování integračních aktivit v rámci EU. Roční rozpočet stanoví, jak vysokou 

částku lze na každou činnost čerpat. 

Vlastní zdroje ke krytí svých výdajů má Evropské společenství od roku 1970. Rozpočet 

je pravidelně každý rok  navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovou 

autoritou, tj. Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy sestaven jako 

vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout hranici 

dané finančním rámcem pro jednotlivé roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů 

stanovený na 1,24 % HND EU. (Ec.europa.eu, c2010)   

2.2.1. Struktura rozpo čtu 

Struktura rozpočtu se skládá na jedné straně z příjmů, na druhé z výdajů. Je stanovený 

v jednotkách EURO. 

2.2.1.1. Příjmy rozpočtu EU 

Převažující část příjmů rozpočtu EU tvoří vlastní zdroje ES, které jsou doplněny zdroji 

dalšími. 

Vlastní zdroje:  

Tradi ční vlastní zdroje : 

� cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu 

� dávky (cla) uvalené na dovoz zemědělských produktů, 

� dávky uvalené na cukr a izoglukózu 

Zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) podle jednotné sazby aplikované na 

sjednocený základ.  

Zdroj založený na hrubém národním důchodu (HND) členských států. 
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Další zdroje:  

� přebytky z předcházejícího roku 

� příjmy z administrativních operací institucí 

� úroky z opožděných splátek 

� sankce, apod. 

2.2.1.2. Výdaje rozpočtu EU 

V celkových výdajích rozpočtu EU jsou obsaženy výdaje všech evropských institucí. 

Největší část představují výdaje Komise, neboť ty obsahují nad rámec administrativních 

výdajů Komise také všechny výdaje na politiky EU - např. na zemědělství a rozvoj 

venkova, politiku soudržnosti, vnější vztahy, výzkum, životní prostředí, a další. 

Přehled výdajů: 

� Společná zemědělská politika - zemědělský sektor, povinná položka rozpočtu, 

nadále představuje největší rozpočtovou položku, ačkoli v posledních letech 

tento trend klesá.  

� Strukturální opat ření - výdaje na strukturální fondy tvoří druhou 

nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu EU. Finance plynou do 

Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu 

(ESF) a Fondu soudržnosti. 

� Výdaje na posílení konkurenceschopnosti EU - jedná se především o výdaje 

na výzkum a technologický rozvoj, transevropské dopravní a energetické sítě, 

vzdělávací programy, podporu podnikání a další politiky směřující k podpoře 

konkurenceschopnosti EU. 

� Spolupráce se třetími zeměmi - část výdajů rozpočtu je čerpán na rozvoj 

spolupráce s třetími zeměmi, zejména pak s rozvojovými zeměmi. Značná částka 

bude vynaložena i na předvstupní pomoc a pomoc v rámci tzv. sousedské 

politiky. 

� Občanství, svoboda, bezpečnost a právo - výdaje určené na řízení migrace, boj 

proti terorismu, ochranu základních lidských práv a na soudní spolupráci.               
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Do této skupiny spadají i programy na podporu kultury, ochranu spotřebitele či 

evropské audiovizuální produkce. (Ec.europa.eu, c2010)   

2.3. Operační programy (OP) a jeho programovací období 

 

Regionální politika je charakterizována cykly, které jsou shodné s rozpočtovým 

obdobím Evropské unie. Tyto cykly se označujeme pojmem  programovací období, 

které trvají sedm let. 

 

- 1. programovací období: 1958 – 1974 

- 2. programovací období: 1975 – 1988 

- 3. programovací období: 1989 – 1999 

- 4. programovací období: 2000 – 2006, (ČR 2004 – 2006) 

- 5. programovací období: 2007 - 2013 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce v roce 2004 se naší zemi otevřela 

možnost čerpat finanční podporu z fondů EU. Tuto šanci se snaží využít mnoho českých 

firem. České republice je určeno na období 2007-2013 částka ve výši  747,2 mld. Kč. 

Evropská unie poskytuje finanční prostředky  a granty, které jsou určené na projekty a 

programy. S porovnáním s předchozím rokem zájem o dotace se zvyšuje, tzn., že se 

žadatelé snaží tuto možnost maximálně využít a to prostřednictvím poradenských 

společností nebo si své žádosti vypracují sami. Tyto žádosti nejsou vůbec jednoduchou 

záležitostí, obsahuje mnoho náležití a je potřebná výborná znalost problematiky, která 

se pojí s žádostí, což mnoho podniků odradí. (Strukturalni-fondy, c2010) 

2.3.1. Operační programy pro období 2004 – 2006 v ČR 

V období 2004 – 2006 bylo uskutečněno 5 operačních programů: 

Operační programy Cíle 1 jsou financovány ze strukturálních fondů a jsou realizovány 

ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů             

s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU. 
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Rozdělení operačních programů v ČR mezi 3 cíle regionální politiky 

Rozdělení prostředků mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a Iniciativy   

Společenství v České republice v období 2004—2006 (v milionech eur): 

 

Tabulka 4: Rozdělení prostř. mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a Iniciativy  spol.                                         

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006 

1) OP Infrastruktura 

Hlavním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí, 

rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného 

rozvoje s důrazem na naplňování standardů Evropské unie. 

2) OP Průmysl a podnikání 

Hlavním cílem OP Průmysl a podnikání (OPPP) je zvýšení konkurenceschopnosti 

průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení potřebných strukturální změn                     

v průmyslu, což je plně ve shodě s 1. prioritní osou Národního rozvojového plánu                

- Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb. 

V mil.eur 2004-2006 2004 2005 2006 

Fond 

soudržnosti 

945,3 316,9 266,1 362,3 

Strukturální 

fondy 

1 584,4 381,5 528,9 674 

Cil 1 (13 krajů) 1 454,3 339 485,5 629,8 

Cíl 2 (Praha) 71,3 23,3 23,8 24,2 

Cíl 3(Praha)  58,8 19,2 19,6 20 

Iniciativy 

Společenství 

100,8 28,6 32,1 40,1 

Interreg 68,7 21 21,4 26,3 

Equal 32,1 7,6 10,7 13,8 

Strukturální 

operace celkem 

2 630,50 727 827,1 1 076,3 
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3) OP Rozvoj lidských zdrojů 

Hlavním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké                

a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na základě kvalifikovanosti a flexibilní 

pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a 

konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. 

4) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

Strategie Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství                      

(OP RVMZ) vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství                         

a venkovském prostoru. Česká republika chce podporovat a dále navazovat na cíle               

a principy stanovené v koncepci agrární, lesnické a vodohospodářské politiky, které pro 

období před vstupem České republiky do Evropské unie schválila vláda ČR. 

5) Společný regionální operační program (SROP) 

Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického 

rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého 

sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu 

regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst. 

(Strukturalni-fondy, c2010) 

2.3.2. Operační programy (OP) pro období 2007 – 2013 

OP: Cíl Konvergence 

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých 

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

soudržnosti s výjimkou hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických 

operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence 

připadá v České republice 25,89 miliard eur. 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II)       

s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 
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� ROP NUTS II Severozápad 

� ROP NUTS II Moravskoslezsko 

� ROP NUTS II Jihovýchod 

� ROP NUTS II Severovýchod 

� ROP NUTS II Střední Morava 

� ROP NUTS II Jihozápad 

� ROP NUTS II Střední Čechy 

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 

eur: 

� OP Doprava 

� OP Životní prostředí 

� OP Podnikání a inovace 

� OP Výzkum a vývoj pro inovace 

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

� Integrovaný operační program 

� OP Technická pomoc 

OP:Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl pomáhá regionům, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 

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

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

� OP Praha Konkurenceschopnost 

� OP Praha Adaptabilita 

OP:Cíl Evropská územní spolupráce 

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 
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operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 

0,39 miliard eur: 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

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

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

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

� Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

� Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)        

(Ec.europa.eu, c2010)  

2.3.3. Program Rozvoj 

V našem případě nemůžeme využít k financování našeho projektu operační program 

Podnikání a inovace, protože projekt nesplňuje požadavky, které se pojí s tímto 

programem, a proto jsem zvolila k financování projektu z fondu EU program Rozvoj. 

Z pohledu této diplomové práce se jedná o klíčový operační program, proto se jím 

budeme zabývat podrobněji. 

Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Program Rozvoj podporuje technologické vybavení firem. Zaměřuje se na pořizování 

nových zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry v malých a středních 

podnicích. 

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj 

malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program 

podněcuje rozvoj firem a podniků ve vybraných regionech a odvětvích české 
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ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat jen v regionech se soustředěnou 

podporou státu na léta 2007- 2013. 

Výdaje, které je možno podpořit: 

� Náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel 

prvním uživatelem, 

� stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových 

způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů), 

� náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how                                   

a nepatentovaných know-how, 

� náklady na publicitu spojenou s projektem. 

2.4. Specifika a omezení: 

� Projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu 

na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006 

� nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí finančního 

leasingu. (Businessinfo, c2009) 

2.4.1.1. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 

Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu  

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

žádosti o podporu je nutné doložit elektronický podpis. 

� 1. krok: Žadatel prvně musí vyplnit a elektronicky odeslat zjednodušenou 

registrační žádost formulář finančních výkazů. Prostřednictvím provedené 

formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně 

ekonomického hodnocení žadatele, agentura CzechInvest informuje žadatele 

o výsledku hodnocení. V případě předběžné přijatelnosti projektu a datu pro 

vznik způsobilých výdajů. 

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

příjmu plných žádostí podle toho, jaká skutečnost nastane později, podává 

žadatel elektronicky plnou žádost, včetně formuláře finanční 

realizovatelnosti projektu, podnikatelského záměru a přílohy k účetní 
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uzávěre není-li žadatel fyzická osoba. Plná žádost obsahuje podrobné 

informace o žadateli a projektu. Postup, jak vyplnit registrační žádost, je 

součástí Pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPPI. 

 

2.4.1.2. Způsob výběru projekt ů 

Hodnocení žádostí o podporu je uskutečňováno na základě výběrových kriterií. 

Výsledné hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základě 

dosažených výsledků doporučí nebo nedoporučí žádost Řídícímu orgánu k podpoře, 

popř. si vyžádá další podklady. Řídící orgán v případě schválení podpory vydá 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí budou Podmínky rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Finální výsledky hodnocení projektů podaných do 3.výzvy tohoto 

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

 

2.4.1.3. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých 

výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována již 

od výše 1 – 20 mil. Kč.  

 

2.4.1.4. Monitoring projektu 

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením podpory) 

i po ukončení realizace projektu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v 

realizaci podpořených projektů. Příjemce dotace musí CzechInvest informovat o svém 

projektu v monitorovacích zprávách, které bude pravidelně předkládat pomocí internetové 

aplikace eAccount. Ukazatele, které ve zprávách vykáže, jsou stanoveny v Podmínkách 

poskytnutí dotace.(mpo, c2010) 

 

2.5. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či společnosti z hlediska 

jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí 
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(opportunities) a ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci 

rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů.  

 

Analýza silných a slabých stránek se řeší především  interní prostředí firmy, vnitřní 

faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé stránky jsou 

obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem (srovnáváním s 

konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak 

snižují vnitřní hodnotu firmy. 

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň ověřovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu 

soubor potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se 

řadí například devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze 

hospodářského cyklu a další.(Finance-management, c2009) 

2.6. Schvalovací proces projektů EU 

Většina programů EU vyžaduje spolu se žádostí o čerpání peněžních prostředků 

zpracování tzv. Studie převoditelnosti (Feasibility Study), která komplexně zobrazuje 

realizovatelnost projektu z hlediska připravenosti žadatele, z hlediska provozního, 

marketingového, z hlediska lidských zdrojů zejména z hlediska finančního.              

(HRDÝ, 2006,  str.180) 

 
1. Titulní stránka a úvod  

Identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), název projektu, identifikace 

zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby), kontaktní údaje, případně 

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

Obsahuje stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt 

vyřešit, poptávku po realizaci projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu, 

definuje cílové skupiny, které projekt ovlivňuje, popisuje návaznost projektu na 

relevantní strategii (EVS).  

 

3. Popis projektu a jeho aktivit /etap  

Obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní 

otázky, jaký smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky projektu poskytovány                       

a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, 

jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt 

prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká 

jsou ostatní významná specifika projektu. Nezbytné legislativní změny, včetně 

harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti.  

 

4. Management projektu a projektový tým  

Popisuje způsob řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektový tým; 

popis/seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu 

(specializaci). Obsahuje veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech 

procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu.  

 

5. Technické a technologické řešení projektu  

Sumarizuje všechny podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je 

zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody 

těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické                          

a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě                    

a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.  

 

6. Způsob zajištění projektu 

Kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po 

organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty, 

stručné zdůvodnění výběru varianty.  
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7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku  

Vymezení struktury dlouhodobého majetku, stanovení výše investičních nákladů, 

problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma 

apod.  

Doložení úpravy vlastnických vztahů dle řídící dokumentace IOP (požadavků 

stanovených výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce).  

 

8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu  

Časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být vyhotoven                   

do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být zřetelné, kde jednotlivé činnosti začínají a 

kdy končí, které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.       

                                                                                                                             

9. Finanční a ekonomická analýza  

Finanční plán investiční etapy  

� plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

Finanční plán provozní etapy  

� plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů  

Plánované stavy majetku  

Plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů  

Vyhodnocení finanční analýzy  

 

Ekonomická analýza  

Cost benefit analýza (CBA)  

- vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění  

- popis investiční a nulové varianty  

- popis ocenitelných nákladu a přínosů  

- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA  

- výpočet hodnoty přínosů a nákladů  

- provedení citlivostní analýzy  
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- celkový ekonomický peněžní tok  

Vyhodnocení ekonomické analýzy  

- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice, financování            

  a udržitelnosti.        

10. Hodnocení efektivnosti a udržení projektu 

Vyhodnocení projektu prostřednictvím ukazatelů kritérií kalkulovaných z finančních 

toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a 

finanční analýza projektu. U projektů, které nemají příjmy a nelze u nich vypočítat 

ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat 

provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po skončení realizace 

projektu.          

 

11. Analýza a řízení rizik 

Identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v oblasti 

organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.),  

popis následků při realizaci rizika  

- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základe historických dat nebo                        

ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti 

jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, 

technologické a další opatření  

- náklady spojené s těmito opatřeními. 

 

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

 

13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie  

Obsahuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. 

V tabulce se uvádí zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných 

hotovostních toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, 

jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je uvedeno 

zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků 

Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.       
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14. Upozornění a doporučení  

- Například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního dopisu. 

- Upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti. (Mvcr, c2010) 

             

2.7. Rizika investičních projektů 

Při přípravě projektů se doporučuje analyzovat možnosti rizika a jejich vznik již ve fázi 

plánování. V realizační fázi to potom může znamenat značné ulehčení práce, 

předcházení komplikacím, či dokonce nepředvídaným nákladům. 

Riziko je pravděpodobnost, že dojde k události s nepříznivým účinkem na projekt nebo 

jeho významné okolí. V praxi často objevuje následující postup, který vede k eliminaci 

negativních vlivů. Bývá označován jako řízení rizik a vychází z jednotlivých kroků: 

a) analýza rizik, 

b) realizace opatření a eliminace 

c) monitoring rizik 

d) reportování rizik 

 

� Analýza rizik 

Analýza rizik identifikuje a hodnotí rizika. Výsledkem toho je seznam rizik s 

popsáním možných dopadů. V praxi je náročné transformovat dopady rizik do peněžní 

podoby, pracuje se proto s metodami založenými na odhadech nebo hodnoceních. 

 

Existují 2 přístupy k vyjádření míry rizika: 

o Kvantitativní - dopady jsou finančně vyčísleny. 

o Kvalitativní - přiřazuje rizikům určitou hodnotící škálu hodnot. 

 

� Realizace opatření a eliminace 

Druhá aktivita řízení rizik zahrnuje plánování a realizaci takových aktivit, které je 

třeba provést, s cílem omezit nejzávažnější rizika. Ne vždy je možné dané riziko 

vytěsnit či omezit, v tomto případě se vypracovává plán, jak minimalizovat případné 

dopady. 
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� Monitoring rizik 

Představuje průběžnou aktivitu v rámci projektu, uskutečňuje  se pozorování a 

vyhodnocování rizik. Sledují se faktory a okolnosti, které mají na úroveň rizik vliv, 

pravděpodobnost výskytu i dopad tohoto rizika. Současně se sleduje vznik případných 

nových rizik a také stav činností, definovaných k eliminaci rizik popř. možných 

negativních dopadů. 

 

� Reportování rizik 

Poslední aktivitou je podávání zpráv o stavu rizik. Zaměřuje se na rizika s nejvyšší 

úrovní. Udržujeme konsolidovaný seznam projektových rizik spolu s popisem 

realizovaných a plánovaných opatření. (HÜBNER, 2005, str.56) 

2.7.1. Druhy podnikatelských rizik 

 „A) Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti: 

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

události apod., 

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

např. nedostatečné technické, ekonomické personální znalosti, nedbalost, nepozornost, 

apod., 

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

ekonomických změn makroekonomického charakteru a neschopnosti adaptace vedení 

podniku. 

B) Podle jednotlivých činností podniku 

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

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

3 )riziko inovační – např. při zavádění nových technologií, 
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4) riziko investiční – např. při alokaci peněž do hmotného , nehmotného dlouhodobého 

majetku, 

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

vyplývající ze změn daní, úroků apod., 

6) celkové podnikatelské riziko – zahrnuje v sobě všechna předchozí rizika. 

C) Podle závislosti na celkovém ekonomické vývoji nebo na vývoji v jednotlivé 

firm ě 

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

a postihuje všechny firmy, nelze ho snižovat diverzifikací, 

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

D) Podle možnosti ovlivňování 

1) rizika ovlivnitelná – podnikatel či podnik je může ovlivňovat, lze je snižovat 

působením na jejich příčiny, např. riziko loupeže lze snížit instalací bezpečnostního 

zařízení 

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

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

důsledku tohoto rizika.“ (HRDÝ, 2006 str.27) 

 

2.8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Předmětem tohoto bodu studie proveditelnosti je zhodnocení udržitelnosti projektu                  

a efektivnosti vynaložených prostředků. Hodnocení vychází z porovnávání dvou 

variantních řešení projektu – nulové varianty /projekt nebude zrealizován) a investiční 

varianty ( po realizaci). Prvotními daty pro toto hodnocení je rozdíl potřebných hodnot 

obou variant.(HRDÝ, 2005, str.174) 
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2.8.1. Statické metody hodnocení investic  

Tyto metody nezachycují časový vývoj. 

 

Metoda  návratnosti (T) 

doba návratnosti investice vyjadřuje, za jak dlouho se počáteční investiční výdaje na 

investici vyrovnají příjmům z investice. Investici přijímáme pokud je doba návratnosti 

kratší než doba životnosti.  

- je vypočítá se jako podíl z kumulovaného hospodářského výsledku a podílem nákladů 

na projekt.  

rocniCF

Investice
DN

φ
=  

Metoda rentability (R INV ) 

Investici přijímáme v případě, že její rentabilita je rovna nebo vyšší než požadovaná 

výnosnost. Tuto metodu používáme jen v případě dosaženého zisku. 

INV

Er
Rinv =   

Er = průměrný čistý roční zisk z investic    

(používá se pouze tam, kde je dosažen nějaký zisk)  (Fzp.ujep, c2010) 

2.8.2. Dynamické metody hodnocení investic 

Tyto metody zohledňují faktor času a pomocí těchto metod zjišťujeme, zda-li je projekt 

přijatelný či nevyhovující.  

 

Současná hodnota PV (Present value) 

Současná hodnota je součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích 

z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se 

provádí tzv. diskontováním budoucích toků. Diskontováním se myslí očištění budoucích 

toků o alternativní náklady kapitálu, které jsou vyjádřeny diskontní sazbou. Můžeme 

říci, že se jedná o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos 

inkasovaný v budoucnu dnes.  
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Kde: 

PV  = současná hodnota 

CF =  hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

r  =    diskontní sazba 

t = období  

(HRDÝ, 2006, str.174) 

 

Metoda čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present value) vyjadřuje součet současné hodnoty 

budoucích hotovostních toků, které plynou z investice. Projekt je přijatelný, pokud je 

NPV>0. 

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota 

CFt= hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

r = diskontní sazba 

t= období (rok)     (HRDÝ, 2006,  str.174) 

 

Vnit řní míra návratnosti IRR 

Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) je výše diskontní sazby, při 

níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Pokud 

hodnota IRR je větší než stanovená diskontní sazba, projekt je vyhovující. 

 

( )
∑
= +

=
n

1i i
IRR1

CFi
INV
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Kde: 

IRR = vnitřní výnosové procento 

CFt  = hotovostní tok plynoucí z investice v období i 

 i     = obodobí (rok)         (HRDÝ, 2006,  str.174-175) 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÁ SITUACE 

Firmu, kterou jsem  zvolila k výběru vhodného projektu, který by využil možnost 

financování projektu z fondu EU – z programu Rozvoj, se zabývá truhlářskou výrobou, 

především zhotovením dřevěných rakví, působící na Vysočině, nedaleko města Třebíč. 

Tento podnik nechce být veřejně jmenován, a proto ho budu označovat pod názvem 

Truhlářství XYZ. 

V následujících kapitolách se budu věnovat analýze prostředí firmy a její současné 

situací na trhu. 

3.1. Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina 

Prostřednictvím operačního programu Rozvoj mohou žadatelé žádat o finanční 

prostředky z EU na projekt, jen v případě, pokud se jejich podnik nachází v regionech 

se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013. 

Jelikož se podnik nachází na Vysočině, konkrétně v okrese Třebíč, uvádím přehled 

nezaměstnanosti jednotlivých  krajů a především měst v kraji Vysočina k 31.12.2010.  

 

 

Tabulka 5:Tabulka č. 1: Míra nezaměstnanosti a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů            

Míra registrované 

nezaměstnanosti v % 

Uchazeči o zaměstnání  

ČR, kraje 

Pořadí krajů 

podle míry 

registrované 

nezaměstnanosti 
celkem ženy muži celkem Z toho 

dosažitelní 

Česká 

republika  

 9,57 10,65 8,76 561 551 546 484 

Hl.m. Praha 1. 4,07 4,70 3,60 33 433 31 123 

Středočesky 2. 7,73 9,06 6,77 54 716 53 764 

Plzeňský 3. 8,25 9,29 7,46 27 267 26 561 

Královéhradecký 4. 8,37 9,18 7,77 24 678 24 048 

Jihočesky 5. 8,50 9,39 7,82 29 545 28 548 

Pardubický 6. 9,87 10,30 9,55 27 359  26 815 

Liberecký 7. 10,54 12,46 9,13 25 653 24 913 
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Vysočina 8. 10,73 11,57 10,10 29 410 29 011 

Zlínský 9. 10,74 11,61 10,07 33 386 32 596 

Jihomoravský 10. 10,87 11,64 10,27 69 342 68 099 

Karlovarský 11. 11,39 11,98 10,93 19 922 19 515 

Moravskoslezský 12. 12,36 13,56 11,45 82 776 79 257 

Olomoucký 13. 12,48 13,77 11,52 42 117 40 732 

Ústecký 14. 13,90 16,52 12,08 61 947 60 502 

Zdroj dat: www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_kraji_vysocina_ke_konci_roku_201 

 

 

Tabulka 6: Míra nezaměstnanosti a neumístění uchazeči o zaměstnání v kraji Vysočina  

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

„Na konci loňského roku bylo na úřadech práce v kraji Vysočina k dispozici                   

916 volných pracovních míst, což bylo v meziročním porovnání o 154 více. Na jedno 

pracovní místo tak připadlo v průměru 32,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Třebíč 

(55,8).“ (Czso, c2011) 

 

 

 

 

 

 

Míra registrované nezaměstnanosti v % Uchazeči o zaměstnání  

Kraj, okresy celkem ženy muži celkem Z toho 

dosažitelní 

Vysočina 10,73 11,57 10,10 29 410 29 011 

   Havlíčkův 

Brod 

10,23 11,36 9,39 5 135 5 094 

   Jihlava 9,58 9,70 9,49 5 980 5 900 

   Pelhřimov 7,78 8,60 7,19 3 003 2 948 

   Třebíč 13,84 14,93 13,00 8 429 8 334 

   Žďár nad 

Sázavou 

11,07 12,12 10,31 6 863 6 735 
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3.2. Historie a současnost Truhlářství XYZ 

 

Truhlářství XYZ bylo založeno v roce 1992. Živnostník byl jen jeden, který se zabýval  

pouze zakázkami, např. výrobou stolků, regálů, dveří, oken. Při jedné zakázce 

v pohřební službě mu nabídli, aby zkusil výrobu rakví. Po několika týdnech zkoušení 

různých úhlů se nakonec podařilo zhotovit rakev. S odstupem času se výroba zaměřila 

především na tento sortiment. Došlo i k navýšení počtu zaměstnanců a výroba byla 

přesunuta do větších prostor, ve kterých se provizorně vybudovaly  dílny, které byly 

rozděleny na dvě části, a to strojní ( lepení, protahování, řezání a zkracování materiálu) 

a ruční dílna ( spojování, broušení, lakování, zdobení). 

  

V roce 2001 byla postavená nová hala ve vedlejším objektu, kam se všechno 

přestěhovalo a vznikly nové obrovské prostory a podnik tam působí dodnes. 

 

V současné době má 15 zaměstnanců a podnik byl převeden na syna původního 

majitele. 

 

Jak již bylo zmíněno, truhlářství XYZ se především zabývá výrobou rakví                       

z 80% a zbylých 20% je zaměřeno na veškeré stavební i bytové truhlářství, tzn. výroba 

kuchyní, oken, parapetů, dveří, zárubní, vestavěných skříní, komod, podlah, zahradních 

pergol, palubek, schodů. 

Truhlářství XYZ využívá ke své výrobě hlavně masivní dřevo a dále dřevotřískové               

a laminátové desky. 
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3.3. Organizační struktura 

Obrázek 2: Organizační struktura Truhlá řství XYZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

 

V Truhlářství XYZ pracuje, jak již bylo zmíněno, 15 zaměstnanců.  Z toho majitel 

podniku je zároveň mistr a dohlíží na chod celého podniku – především se stará                   

o organizaci práce,  podílí se na objednávkách materiálu, dohlíží na finanční chod 

podniku a řeší zlepšování kvality i kvantity. Rozhoduje o pořízení a vyřazení nástrojů                

a strojů v podniku.  

V ekonomické úseku pracuje 1 zaměstnankyně, která eviduje nabídku a poptávku               

po produktech a službách, přijímá objednávky na zakázky,   

Zbylý zaměstnanci jsou rozdělený po jednotlivých úsecích a  starají o výrobní činnosti 

uvnitř podniku, podrobnější rozdělení můžeme vidět z organizační struktury.  

 

 

 

 

Majitel podniku - MISTR 

 

Úsek lepení Úsek broušení 

Úsek zdobení 

Ekonomický úsek 

 

Úsek řezání 

Úsek lakování Odbyt 

Úsek spojování 
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3.4. SWOT analýza Truhlářství XYZ 

Tabulka 7: SWOT analýza Truhlářství XYZ 

Silné stránky ( Strenghts) 

� Dlouholetá praxe, 

� dobré vztahy s odběrateli a dodavateli, 

� minimální odpad při výrobě, 

� výroba specifického produktu,  

� zaměstnanci s dlouholetými a 

zkušenostmi, 

� kvalitní a individuální přístup, 

� prodloužená záruka u stavebního            

a bytového truhlářství, 

� kontrola nad chodem podniku, 

� dobře zavedený servis. 

Slabé stránky (Weaknesses) 

� Neexistence                         

informačního  systému, 

� nedostatečná propagace a reklama, 

� umístění firmy, 

� malý tržní podíl, 

� delší doba dodání potřebného 

materiálu od dodavatelů. 

 

Příležitosti (Opportunities) 

� Rozšíření prodeje na mezinárodní 

úrovni, 

� rozšíření sortimentu, 

� zvýšení výroby, 

� náklonnost k českému produktu, 

� nový zákazníci, 

� nové moderní technologie. 

 

Hrozby (Threats) 

� Zvyšování nákladů na provoz, 

� zvyšování nákladů na pracovní 

sílu, 

� konkurence v odvětví, 

� cenová válka, 

� substituty, 

� vliv hospodářské krize. 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Aby podnik dosáhl svých stanovených cílů a udržel se v popředí na trhu oproti ostatním 

konkurenčním podnikům, musí zjistit, jaké faktory ho ovlivňují, a to jak uvnitř tak         

i v okolí podniku. 

 

Z předchozích faktorů můžeme usoudit, že Truhlářství XYZ má mnoho silných stránek, 

kterými může konkurovat okolním podnikům. Především výhoda spočívá ve specifikaci 

produktu – výroba rakví, nejedná se o běžné produkty každého truhlářského podniku, 

tím má možnost zvýšení  poptávky. 

Podnik se zaměřuje hlavně na spokojenost zákazníků, ale na druhé straně  zaostává 

v oblasti marketingu. Truhlářství má dostatek příležitostí ke zlepšení  své úrovně,              

a proto plánuje rozšířit výrobu po celé České republice, ale i do zahraničí za účelem 

růstu počtu zákazníků. Na druhou stranu má obavy z  konkurence. V současnosti  se 

podnik obává i ze zvýšení DPH, což by vedlo ke zvýšení nákladů na výrobu                    

a zákazníci se budou snažit více šetřit, tzn., upřednostní levnější substituty. 

 

3.5. Porterův model 

Konkurence v odvětví je střetem pěti základních konkurenčních sil, jejichž síla 

působení určuje ziskovost odvětví. 

Pět základních konkurenčních sil 

1. konkurenti 

2. odběratelé 

3. dodavatelé 

4. substituty 

5. nově vstupující firmy (nová konkurence)  (Webdev, c2010)  

 

 

 



 47 

Obrázek 3: Porterův model 5 sil 

 

Zdroj: http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html 

 

1) Konkurence 

Truhlářství XYZ se zabývá především výrobou dřevěných rakví, v oblasti, kde se 

podnik nachází není mnoho konkurentů v této výrobě, jelikož se jedné o specifické 

produkty a pořízení truhlářských strojů je velmi nákladné. Jak jsem již uvedla, 

truhlářství má rozmanitou výrobu a nabízí mnoho produktů, jedná se především             

o zakázkové výrobky zpracované na žádost jednotlivých zákazníků, ale i podnikům.  

Mezi jediného konkurenta, který sídlí na Vysočině,  ve výrobě rakví  patří            

Konera, s.r.o., tento podnik se zabývá pouze výrobou rakví, nikoliv doplňkového 

sortimentu. Ve výrobě stavebního a nábytkářského truhlářství konkurují téměř 

všichni drobní podnikatelé a malé a střední podniky, ale  v současnosti                          

i supermarkety. Mezi největšího konkurenta v této oblasti patří Brabec, s.r.o., který 

má dlouholetou tradici, jeho výrobky jsou kvalitní a především investuje finanční 

prostředky do dobré propagace. Výhodou Truhlářství XYZ na rozdíl od mnoha 

konkurenčních firem je použití kvalitního českého materiálu a upřednostnění 

maximálního plnění požadavků zákazníků. 

 

2) Odběratelé 

Mezi odběratele zakázkového zboží patří obyvatelé, kteří si chtějí zrekonstruovat              

či zmodernizovat svá bydlení. V oblasti výroby rakví se jedná především o pohřební 

služby sídlící na Vysočině: Třebíč, Pelhřimov, Jihlava. Dále služby města Jihlavy, 

Chocně, Kyjova, Hodonína, Ostravy, Ústí nad Orlicí, Opatovi. Tito odběratelé 
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s podnikem XYZ spolupracují již mnoho let, snahou firmy je prohlubování 

vzájemných spokojených vztahů. 

Mezi největší odběratelé patří: 

� Dřevovýroba Kalina, s.r.o. 

� Pohřební služba- Vítězslav Frýda 

� PALETA – Luděk Doskočil 

 

3) Dodavatelé 

Truhlářství XYZ spolupracuje s mnoha dodavateli, se kterými má dlouhodobé 

vztahy, v současnosti se snaží udržovat letitou tradici ve spolupráci dodavatelských 

společností. Snahou podniku je, aby dodávané zboží bylo za výhodnou cenu, ale 

zároveň se jednalo o kvalitní materiály.  

Mezi významného dodavatele patří pila - Pila Hnakov , který se stará 

o dodávku dřeva, v současnosti dochází k problémovým situacím, kdy se dodací 

lhůty obstarání materiálu prodlužují. Truhlářství zvažovalo výměnu dodavatele, ale 

v okolí truhlářství se v současnosti nenachází žádná pila.  

Dále bych jmenovala firmu Provisiontrade spol. s.r.o., její naplň práce                            

je obstarávání řemenů a ložisek. Firma Webel, se stará o dostatek lepících 

prostředků.  Pospíchal a Koláček obstarávají firmě XYZ spojovací materiály                 

a v neposlední řadě Triga colours a JUB, které dodávají barvy veškerého druhu. 

 

4) Substituty 

Existence substitutů převládá hlavně v oblasti stavebního a bytového truhlářství. 

Lidé v dnešní době většinou zaměňují dřevěné výrobky za plastové, např. okna, 

dveře, atd. V současnosti  mnoho lidí přistupuje k volbě levnějšího materiálu. 

 

Náhražky ve výrobě rakví existují, ale jedná se o složitější činnost, protože kdyby se 

rakve dělali z jiného materiálu než je dřevo a sololit, nastal by problém v krematoriu 

s ovzduším, ale  i s plynem , protože by materiál nebyl tolik hořlavý jako dřevo a 

sololit, muselo by se přidávat více plynu, tzn., že náklady by se zvýšily. 
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5)Nově vstupující firmy 

Zájemců vstupu do tohoto odvětví, konkrétně výroby rakví, není mnoho. 

V truhlářství, kvůli celosvětové krizi a nasycenosti trhu, spíše firem ubývá, než 

začíná. Je nutno i přehlédnout k tomu, že strojové vybavení, které se využívá                  

v truhlářství je velmi nákladné a navíc  je potřeba mít dostatečné prostory na výrobu 

truhlářských výrobků. 

3.6. Možnosti využití podpory z fondů EU 

Truhlářství XYZ má několik možností zažádat o dotaci prostřednictvím  fondů EU, 

které by v budoucnu přispělo k rozvoji podniku. 

 

3.6.1. Přehled možností financování projektu z programu podpory 

OPPI: 

Obrázek 4: Možnosti využití podpory z fondů EU – Truhlářství XYZ 

Název programu Charakteristika 

Program Rozvoj 

 

Podporuje malé a střední podniky v určitých regionech, které 

chtějí získat finanční prostředky na nákup nové technologie 

Program ICT 

v podnicích 

 

Tento program je určen především pro malé a střední podniky, 

které si chtějí pořídit informační a komunikačních technologií a 

zmodernizovat IS. 

 

Program Eko-energie 

 

Prostřednictví programu dochází k úsporám zateplení 

průmyslových objektů, financování ekologického paliva                    

            

Programu Marketing 

 

Program Marketing podporuje účast na veletrzích a výstavách v 

zahraničí 

Program Nemovitosti 

 

Podporuje výstavbu nemovitostí a objektů 

Program Inovace Inovace procesů výroby, zařízení. Nutnost licence. 

Zdroj: http://www.industry-eu.cz/cz/dotace.html 
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Truhlářství XYZ usiluje o získání dotace z programu Rozvoj, jelikož tento program 

odpovídá požadavkům podniku za účelem  pořízení nové technologie. 

3.7. Předmět investice 

Vstupem ČR do EU se mnoha živnostníkům i společnostem otevřela nová možnost 

finanční pomoci při realizaci projektů ze strany strukturálních fondů EU. Podnik má 

možnost žádat o dotaci z operačního programu Rozvoj. 

 

Dne 1. března 2011 byla vyhlášena III. Výzva do programu Rozvoj. Příjem 

elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. dubna 2011, k ukončení žádostí 

dojde 1. srpna 2011. Na tento program bude uvolněno z původních plánovaných 2 mld. 

Kč téměř 3,5 mld. Kč.  

 

Truhlářství XYZ by rádo využilo této příležitosti, aby rozšířilo výrobu, vyrábělo rychleji, 

s vyšší přesností, efektivněji s vyšším podílem na trhu a s růstem produktivity práce. 

Na základě zjištěných informací uvnitř podniku, vycházející ze SWOT analýzy                     

a Porterova modelu, se ukázalo, že podnik potřebuje nové technologické stroje, díky 

kterému by byli splněni cíle podniku. Nejlepším možným řešením se nachází pořízení 

pásové pily, která by umožnila odstranit časové bariéry mezi dodavatelem                            

a odběratelem. V tomto případě by podnik nebyl závislý na dodávkách materiálu                 

a nevznikaly by prostoje v podniku, došlo by k navýšení produktový práce a rozšíření 

výroby. S činností zpracování – řezaní dřeva úzce souvisí broušení produktu, které je 

nezbytně důležité k dokončení komplexnosti. Majitel podniku uvažuje o následujících 

dvou technologiích: 

 

� Pásová pila na dřevo CTR 1300 PILOUS 

� Širokopásová bruska Gabbiani Axioma 
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Obrázek 5:Pásová pila CTR 1300 Pilous 

 
Zdroj: http://www.pasove-pily.eu/pilous-pasova-pila-na-drevo-ctr-1300-29965.html 

 

Pásová pila na dřevo slouží pro zpracování velmi těžkých kmenů. Podnik v současnosti 

nemá žádné zařízení tohoto typu a kmeny si nechává zpracovávat  na pile Hnakov. 
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Obrázek 6: Širokopásová bruska Gabbiani Axioma 

 

 
Zdroj: http://www.lj-tech.cz/gabbiani-axioma-det-51-18-1-18-18.html 

 

„Širokopásová bruska je svojí konstrukcí a možnostmi určena pro náročné operace při 

broušení masívu, dýhovaných povrchů, ale i podkladových tmelů a laků. Stálá výška 

stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách. Dosažená vysoká kvalita 

broušených povrchů a stupeň automatizace brousících procesů zařazuje stroj do nejvyšší 

třídy.“. (Lj-tech, c2010) 

V současnosti podnik využívá ruční pásové brusky. 
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4. Vlastní návrhy řešení 

Tato část diplomové práce se zaměřuje především na investiční projekt „Pořízení nové 

technologie“. Charakterizuji jeho části, shrnu výhody a rizikové faktory projektu. 

Sestavím plán nákladů, zisků, výsledek hospodaření a cash flow. Zhodnotím 

ekonomickou efektivnost projektu a zjistím, zda-li Truhlářství XYZ splní podmínky 

přijatelnosti projektu. 

4.1. Investiční projekt – nákup nové technologie  

Cílem projektu  Truhlářství XYZ je zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

zakoupením nových technologických strojů. Tyto cíle jsou plně v souladu 

s podmínkami programu Rozvoj. 

 

Předmětem projektu jsou dva technologické stroje: 

 

� Pásová pila na dřevo CTR 1300 PILOUS 

� Širokopásová bruska Gabbiani Axioma 

 

4.1.1. Pásová pila na dřevo CTR 1300 PILOUS 

Jedná se o robustní technologický stroj, který slouží pro zpracování těžkých kulatin až 

do průměru 1,5 metru a řeznou délku maximálně 10metrů. Konstrukce stroje a jeho 

masivní příslušenství umožňuje snadnou manipulaci i s těžkými dřevinami. Pásová pila 

umožňuje zbavení stromové kůry a rozřezání kulatiny na potřebnou šíři a délku. 

Truhlářství XYZ v současnosti nakupuje potřebný materiál na pile, který je zpracovaný 

dovážen přímo do podniku, ze kterého jsou vyráběny dřevěné produkty. Jedná se o 

poměrně drahou záležitost, a proto majitel podniku přemýšlí o koupi pásové pily na 

řezání dřeva, což by mu v budoucnu ušetřilo vysoké náklady. 

Náklady na pořízení stroje jsou ve výši 1 040 tis. Kč včetně dovozu a montáže. 
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4.1.2. Pořízení širokopásové brusky Gabbiani Axioma 

Širokopásová bruska Gabbiani Axioma 

Patří mezi nejnovější technologií tohoto druhu, jehož úkolem je broušení dílů dřeva, 

které se zpracovávají na řezací pile. Je výškově nastavitelná, tzn., že může produkty 

brousit v různých úhlech a velikostech. Širokopásová bruska je úzce spojena s pásovou 

pilou, k dosažení správného efektu zpracovaných dílů dřeva jsou zapotřebí oba stroje. 

Není možno využití ručních brusek při plánovaném množství odbytu. Cena 

širokopásové brusky je vyčíslena na 535 tis. Kč, včetně montáže a dopravy. 

 

4.1.3. Vytvoření nových pracovních míst 

V případě pořízení nové technologie se plánuje navýšení počtu pracovních míst. Nově 

přijatý zaměstnanci budou obsluhovat výrobní stroje a starat se o dostatečné množství 

požadované produkce. Pracovníci se účastní potřebného školení, aby dokázali 

bezproblémově ovládat zařízení. Dva zaměstnanci budou přijati na obsluhu pásové pily, 

jelikož práce s řezáním kulatiny je obtížná práce a jeden zaměstnanec by obsluhu 

nezvládl. Třetí zaměstnanec se postará o broušení předchozího produktu, jehož část se 

po předchozích dvou krocích může prodat konečnému spotřebiteli a další potřebná část 

bude sloužit k výrobě dalších produktů. Pokud se produkce zvýší podle plánu, uvažuje 

se o dalším pořízení stroje a s tím souvisí zvýšení dosavadní počet pracovních míst. 

 

4.1.4. Změna dodavatelsko-odběratelských vztahů 

Pořízením nové technologie nebude potřeba využívat služeb ze strany dodavatele, který 

Truhlářství XYZ doposud poskytoval potřebné zpracované dřevo a to povede ke snížení 

nákladů přibližně o třetinu na pořízení materiálu. Naopak truhlářství nyní může 

vystupovat v roli dodavatele, jelikož má možnost zpracované kulatiny prodávat                

do dalších truhlářství.  
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4.1.5. Investiční náklady projektu – způsobilé výdaje 

Tabulka 8: Investiční náklady projektu 

Název Širokopásová bruska 

GABBIANI AXIOMA  

Pásová pila na dřevo 

1300 CTR 

Cena stroje 525 000 Kč 1 025 000 Kč 

Cena dopravy    4 000 Kč 6 000 Kč 

Cena montáže    6 000 Kč 9 000 Kč 

Celkem stroj 535 000 Kč 1 040 000 Kč 

Σ 1 575 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Truhlářství by zakoupilo požadované výrobní stroje od dodavatele Výrobní stroje 

JIRÁNEK, s. r. o, jelikož spolu obchodovali už v minulosti a jejich spolupráce jim 

vzájemně vyhovovala.   

Majitel Truhlářství XYZ má v plánu dovážet neupravené kmeny do podniku od nového 

dodavatele, se kterým by uzavřel dodavatelsko-odběratelskou smlouvu. Poté by 

zaměstnanci za pomoci nové technologie zpracovali kmeny na požadované                    

díly – hranoly, desky, potřebné tvary, které by museli bezpodmínečně projít další           

fází – broušením, ke kterému by sloužila širokopásová bruska s nastavitelnou tloušťkou 

a délkou. Požadovaná část takto zpracovaných dílů produktů může přejít k prodeji           

a zbytek je určen na výrobu zakázek v truhlářství. Odpad, který vznikne při výrobní 

činnosti, poslouží k úspoře energie v podniku, jelikož zbytky materiálu mohou využít 

při topení a další část je určena k prodeji individuálním zákazníkům.  

Pořízením obou technologií by podnik docílil rozšíření výroby se zvýšením produkce, 

snížení nákladů a zvýšením budoucích mezd zaměstnanců. 

 

 

 



 56 

4.2. Časový harmonogram 

1) Žadatel nejprve musí vyplnit a elektronicky odeslat  registrační žádost formulář 

finančních výkazů prostřednictvím webových stránek www.czechinvest.org. Zahájení 

investičního projektu, za předpokladu dotace z programu Rozvoj, bude k datu 1.4. 2011. 

Ukončení žádostí dojde 1. srpna 2011. 

 

2) Vstupem projektu bude pořízení dvou nových technologických strojů – pásové pily 

CTR 1300 Pilous a širokopásové brusky Gabbiani Axioma, budou sloužit k rozšíření 

produkce v podniku, avšak majitel podniku musí najít vhodný způsob financování 

investičního projektu, tzn., například žádost o úvěr, dodavatelský úvěr nebo použitím 

vlastních finančních prostředků. Realizace projektu bude probíhat jen v jedné etapě, 

nákup, doprava a montáž obou nových technologických strojů  bude současný. 

 

3) V případě získání dotace nastane časový nesoulad mezi žádostí a vyplacením 

finančních prostředků na realizaci. Finance na projekt jsou vypláceny až po realizaci, a 

proto předpokládám, že by Truhlářství XYZ mohlo získat dotaci s ročním zpožděním, 

tzn. v průběhu roku 2012, v případě dodavatelského úvěru by peněžní prostředky byly 

vyplaceny v roce 2013, jelikož žadatel má nárok na dotaci až po splacení úvěru. 

 

4) Monitorování projektu bude probíhat v průběhu realizace projektu, ale i po skončení 

projektu. Cílem monitorování bude zjištění, zdali projekt funguje podle prvotních plánů. 

Kontrola po realizace projektu potrvá ještě tři roky. 

 

5) Udržitelnost projektu 

Předpokládá se, že využíváním strojů v Truhlářství XYZ bude zabezpečen plánovaný 

odbyt zhotovených výrobků. V průběhu využívání nové technologie se očekává nárůst 

poptávky v prvních pěti letech využívání strojů. 
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4.3. Analýza rizika projektu 

V Truhlářství XYZ se mohou vyskytnout následující faktory rizika, která jsou spojené 

s realizací konkrétního investičního projektu. 

 

� Technické problémy při instalaci a provozu zařízení 

� Kvalita prací, nedodržování norem výroby a prodeje 

� Odhad budoucích výnosů 

� Vliv konkurence v okolí 

� Politická stabilita v ČR 

� Zajištění dostatečné množství finančních prostředků 

� Nepřidělení dotace EU 

� Nesplnění podmínek udržitelnosti 

 

Nejvyšším  rizikem projektu je  nepřidělení dotace z fondů EU, jelikož žadatel 

s určitostí neví, jak bude hodnocený jeho projekt a zda-li uspěje s porovnáním 

s ostatními žadateli. Určité riziko přináší i splnění norem výroby a s tím spojený prodej 

odběrateli, v tomto případě riziko není velké, podle budoucích předpokladů poptávka po 

zpracovaných kulatin je vysoká. S pořízením nové technologie vzniká i obava z provozu 

výrobních strojů. Jedná se o kvalitní a moderní stroje a jejich poruchou by mohlo dojít 

k nepředvídatelným  problémům ( omezení funkčnosti stroje by mohlo způsobit 

zastavení výroby) a to především po záruční době. Částečné riziko je i v  konkurenci 

v okolí, politické stabilitě v ČR a zajištění finančních prostředků, ale tyto rizika nepatří 

mezi největší v konkrétním podniku.  

4.4. Možnosti financování investičního projektu 

Truhlářství XYZ nemá dostatečnou výši finančních prostředků na pořízení strojů,               

a proto zvažuje možné varianty spolufinancování dlouhodobého majetku. Předpokládá, 

že jeho projekt bude úspěšný a část investovaných peněžních prostředků, které vydal do 

pořízení nové technologie se mu částečně vrátí v rámci dotace z EU. Rozhoduje se mezi 

následujícími externí zdroje financování: 
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� Investiční úvěr 

� Finanční leasing 

� Dodavatelský úvěr 

 

4.4.1. Investiční úvěr  

V prvním případě majitel podniku uvažuje o střednědobém investičním úvěru.                

Po zhotovení bankovních nabídek se rozhoduje mezi Komerční bankou a UniCredit 

Bank, které mu nabídli přijatelné podmínky. 

Truhlářství XYZ má dobrou bonitu, na kterou banky kladou velký důraz. Potřebují mít 

jistotu, že klient bude schopen dostát svým závazkům vůči bance. 

 

1. Varianta – Nabídka Komerční banky 

Komerční banka poskytuje střednědobé investiční úvěry pro podnikatele se splatností  

1-5 let. Úvěr je splácen postupně neměnnými čtvrtletními anuitními splátkami. Zajištění 

avalovanou krycí blankosměnkou. 

V případě potřeby může majitel předčasně částečně nebo úplně splatit zbytek dlužné 

částky.  

(Zdroj: Komerční banka) 

Tabulka 9:Komerční banka – výše úvěru 

Název banky Komerční banka 

Výše úvěru 1 080 000 Kč 

Výše vlastních zdrojů 495 000 Kč 

Úroková sazba 7,5 %p.a. 

Délka splácení 3 roky 

Počet splátek 12 

Čtvrtletní anuita 100 562,88 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Tabulka 10: Splátkový kalendář – Komerční banka 

Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

0    1 080 000 Kč 

1 100 562,88 Kč 18 900,00 Kč 81 662,88 998 337,12 Kč 

2 100 562,88 Kč 17 470,90 Kč 83 091,98 915 245,14 Kč 

3 100 562,88 Kč 16 016,79 Kč 84 546,09 830 699,05 Kč 

4 100 562,88 Kč 14 537,23 Kč 86 025,65 744 673,40 Kč 

5 100 562,88 Kč 13 031,78 Kč 87 531,10 657 142,31 Kč 

6 100 562,88 Kč 11 499,99 Kč 89 062,89 568 079,42 Kč 

7 100 562,88 Kč 9 941,39 Kč 90 621,49 477 457,93 Kč 

8 100 562,88 Kč 8 355,51 Kč 92 207,37 385 250,56 Kč 

9 100 562,88 Kč 6 741,88 Kč 93 821,00 291 429,57 Kč 

10 100 562,88 Kč 5 100,02 Kč 95 462,86 195 966,70 Kč 

11 100 562,88 Kč 3 429,42 Kč 97 133,46 98 833,24 Kč 

12 100 562,88 Kč 0,00 Kč 100 562,88 0,00 Kč 

Σ 

1 206 754,56 Kč 125 024,91 Kč 

 

1 080 000 Kč 0,00 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V první variantě by podnik XYZ  přeplatil úvěr ve výši 125 025 Kč, tj. o 11,74%  

navýšení, dále zřízení investičního úvěru by stálo 6 480 Kč, bankovní poplatky by činily 

21 600 Kč za dobu tří let. Celkem by podnik zaplatil za úvěr částku 1 233 105 Kč. 

 

2. Varianta - Nabídka investičního úvěru UniCredit Bank: 

UniCredit Bank nabízí dobu splatnosti od 1 – 5 let. Pravidelné platby jsou hrazeny 

čtvrtletně, které jsou neměnné po celou dobu trvání úvěru. V případě potřeby může 

majitel předčasně částečně nebo úplně splatit zbytek dlužné částky. Při poskytnutí úvěru 
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bankou, musí žadatel zaplatit min. 20% z celkové hodnoty investice z vlastních zdrojů. 

Ručí blanko směnkou s avalem. (Zdroj: UniCredit Bank) 

Tabulka 11:UniCredit Bank – výše úvěru 

Název banky UniCredit Bank 

Výše úvěru 1 080 000 Kč 

Výše vlastních zdrojů 495 000 Kč 

Úroková sazba 8 % p.a. 

Délka splácení 3 roky 

Počet splátek 12 

Čtvrtletní anuita 102 124,36 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Tabulka 12: Splátkový kalendář – UniCredit Bank 

Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

0    1 080 000 Kč 

1 102 124,36 Kč 21 600,00 Kč 80 524,36 999 475,64 Kč 

2 102 124,36 Kč 19 989,51 Kč 82 134,85 917 340,79 Kč 

3 102 124,36 Kč 18 346,82 Kč 83 777,54 833 563,25 Kč 

4 102 124,36 Kč 16 671,26 Kč 85 453,10 748 110,15 Kč 

5 102 124,36 Kč 14 962,20 Kč 87 162,16 660 948,00 Kč 

6 102 124,36 Kč 13 218,96 Kč 88 905,40 572 042,60 Kč 

7 102 124,36 Kč 11 440,85 Kč 90 683,51 481 359,09 Kč 

8 102 124,36 Kč 9 627,18 Kč 92 497,18 388 861,91 Kč 

9 102 124,36 Kč 7 777,24 Kč 94 347,12 294 514,79 Kč 

10 102 124,36 Kč 5 890,30 Kč 96 234,06 198 280,72 Kč 

11 102 124,36 Kč 3 965,61 Kč 98 158,75 100 121,98 Kč 

12 102 124,36 Kč 2 002,44 Kč 100 121,92 0,00 Kč 

Σ 1225492,30 Kč 145 492,40 Kč 1 080 000 Kč 0,00 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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V druhé variantě by Truhlářství XYZ  zaplatilo na úrocích  145 493 Kč, tj. o 13,47 %  

navíc, za zřízení investičního úvěru by uhradil  5 400 Kč, bankovní poplatky by 

dosahovaly výše 10 800 Kč za dobu tří let.  

Celkem by podnik zaplatil  za úvěr částku 1 241 692 Kč. 

Komerční banka poskytla podniku XYZ lepší nabídku investičního úvěru o 8 587 Kč, a 

proto se podnik rozhodl využít její nabídky.  

 

2) Finanční leasing 

Financování projektu prostřednictvím externího zdroje finančního leasingu není možné, 

protože EU nepodporuje tuto možnost financování. Na základě tohoto zjištění jsem 

finanční leasing vyloučila.  

I kdyby se podnik rozhodl pro tuto formu financování, v případě, kdyby nežádal                 

o dotaci z EU, nedoporučovala bych tuto variantu, protože, technologie by majiteli 

podniku přešla do vlastnictví až po jejím splacení a neměl by nárok na daňovou výhodu 

odpisů.  

4.4.2. Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr patří mezi nástroje externího financování, který využívá mnoho 

podnikatelů. Výhodou pro podnikatele je vlastnictví předmětu, aniž by musel uhradit 

celou pořizovací cenu. Zajištění směnkou, kterou vystavuje odběratel. 

 

Společnost Výrobní stroje JIRÁNEK, s. r. o. nabídl Truhlářství XYZ výhodnou nabídku 

ve formě dodavatelského úvěru na základě předchozích dlouhodobě dobrých 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dodavatel předpokládá, že poskytnutím úvěru 

nabízí svému odběrateli výhodnější podmínky a v budoucnu  předpokládá,  že v případě 

nákupu další technologie osloví právě jeho.  

 

Dodavatelský úvěr je úročený sazbou 5% p. a, doba splácení je 1 rok. Odběratel bude 

úvěr splácet s půlročním zpožděním. V případě využití dodavatelského úvěru majitel 

Truhlářství XYZ zaplatí počáteční platbu ve výši 575 tis. Kč, předpokládá, že zbylé 

platby budou hrazeny z budoucích zisků.  
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Tabulka 13 Nabídka dodavatelského úvěru: 

Dodavatelský úvěr Výrobní stroje JIRÁNEK, s. r. o.  

Cena strojů celkem 1 575 000 Kč 

Úhrada části strojů v průběhu realizace    575 000 Kč 

Dodavatelský úvěr 1 000 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Tabulka 14:Splátkový kalendář – dodavatelský úvěr 

Období  Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

0    1 000 000 Kč 

1 257 861,02 Kč 12 500,00 Kč 245 361,02 Kč 754 638,98 Kč 

2 257 861,02 Kč 9 432,99 Kč 248 428,03 Kč 506 210,95 Kč 

3 257 861,02 Kč 6 327,64 Kč 251 533,40 Kč 254 677,56 Kč 

4 257 861,02 Kč 3 183,47 Kč 254 677,55 Kč 0,01 Kč 

Σ 1 031 444,10 Kč 31 444,10 Kč 1 000 000,00Kč 0,00 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

U krátkodobého dodavatelského úvěru by majitel podniku XYZ zaplatil úroky ve výši 

31 444 Kč, což znamená 3,14 % navýšení. 

 

4.5. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

Ve finanční analýze podniku zjistím, zdali předložený projekt skutečně pomůže přispět 

k rozvoji podniku. Zaměřím se na srovnání realizace projektu se získanou                            

či nepřiznanou dotací. V dalším kroku sestavím očekávané náklady a tržby, výsledek 

hospodaření a cash flow variant externího financování. V poslední části se zaměřím na 

návratnost projektu v letech a čistou současnou hodnotu. 

Přehled možností financování projektu na základě externích zdrojů financování,              

bez dotace a s přiznanou dotací. 
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1)VARIANTA -  financování projektu prostřednictvím investičního úvěru KB, bez 

nároku na dotaci 

 

2)VARIANTA - financování projektu prostřednictví investičního úvěru KB, s nárokem 

na dotaci 

 

3)VARIANTA - financování projektu prostřednictvím krátkodobého dodavatelského 

úvěru, bez nároku na dotaci 

 

4)VARIANTA - financování projektu prostřednictvím krátkodobého dodavatelského 

úvěru, s nárokem na dotaci 

 

4.5.1. Plán nákladů, tržeb, výsledku hospodaření, cash flow  

- S využitím investičního úvěru. 

Stanovené náklady vycházejí z předpokladu neúplného využití výrobní kapacity 

v prvních dvou letech provozu (v prvním roce 50%, ve 2. roce 75%), v dalších letech se 

očekává 100% využití technologie.  

 

Plán nákladů  

Tabulka 15: Plán nákladů – investiční úvěr v K č 

Plán nákladů na provoz v podniku  

Název položky 

v Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiál 7 160 076 
14 320 152 

 
19 093 536 20 048 212 20 048 212 5 012 053 

Mzdové náklady 432 000 576 000 593 280 610560 627840 161669 

Sociální a zdrav.poj. 146 880 195840 201 716 207 591 213 466 54 967 

Energie 1. stroj 180 000 264 000 290 400 319 400 351 340 82 600 

Energie 2. stroj 225 000 330 000 330 000 363 000 363 000 90 750 

Odpisy bruska 80 253  107 000 107 000 107 000 107 000 26 731  

Odpisy pásová pila 156 000 208 000 208 000 208 000 208 000 52 000 
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Odpisy celkem 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Opravy a udržování 36 000 48 000 52 800 58 080 63 880 17 570 

Pojištění strojů 9 000 12 000 12 000 12 000 12 000 3 000 

Úroky z úvěru 52 387 49 010 23 628 0 0 0 

Bank.poplatky 11 880 7 200 7 200 1 800 0 0 

Ostatní náklady 36 000 49 440 50923 52 451 54 025 13 506 

Σ 8525476 16166642 20970483 21988094 22048763 5514846 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že náklady na pořízení materiálu – dřeva je 

poměrně drahá záležitost. Majitel podniku se domnívá, že bude potřeba 40 min na 

opracování jedné kulatiny. Poté, co se kulatina nařeže na potřebné díly, poté je potřeba 

zahájit broušení produktu.  

Podnik zahájil realizaci projektu k 1. 4. 2011 a konec sledování pracovní činnosti 

v provozu bude 31.3 2016, délka sledovaného období se odvíjí od životnosti pořízených 

technologií, tj. 5 let.   

V prvních devíti měsících podnik XYZ spotřebuje materiál v hodnotě téměř 7,2 mil. Kč. 

Vycházím z předpokladu, že stroje budou pracovat z 50%. Denně se bude zpracovávat    

6 ks kulatiny, 1 ks kulatiny má cca 1,47 kubíků. Cena jednoho kubíků je 4 100 Kč. 

Další rok stroje pracují už na 75%, tzn., že se zvýší počet kulatin ke zpracování. 

V třetím roce budou zaměstnanci opracovávat 12 ks kulatiny a v následujících letech se 

počet kubíků nezmění. V posledním roce je sledované období pouze do 31. 3. 2016, tj. 

zůstatek  životnosti technologie. V roce 2013 dochází ke zvýšení ceny kulatiny o 5%.  

Na obou strojích celkem pracují tři zaměstnanci, dva na pásové pile a jeden brousí 

dřevěné produkty. Majitel podniku počítá, že vyplatí každému zaměstnanci 16 000 Kč 

hrubé mzdy (HM), což je průměrný plat na Vysočině + musí odvést 34 % z HM na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnancům. V následujících letech 

dochází k meziročnímu navýšení o 3% z HM.  

V roce 2011 spotřeba energie strojů dohromady činí 405 tis. Kč., v dalších letech 

dochází k  navýšení 10 %.  

Případné opravy a udržování strojů se v každém roce navyšuje o 10%. Pojištění strojů     

je dáno fixní sazbou.  
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Splátky úvěru, tzn. úmor + úrok jsou podrobněji rozepsané v žádosti o bankovní úvěr.  

Bankovní poplatky jsou stanovené podle sazebníku banky, týká se především zasílání 

výpisů a služeb, které jsou poskytované bankou.  

Mezi ostatní náklady patří -  náklady na telefon, propagace, další náklady spojené 

s využíváním stroje.   

 

                                          Tabulka 16 :Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

                                               Zdroj: http://odpisy-majetku.mcsoftware.cz/index.php?kat=odpisy 

 

 

 

                                       Tabulka 17: účetní odpisy 

Název Širokopásová 

bruska 

GABBIANI 

AXIOMA  

Pásová pila na 

dřevo 1300 

CTR 

PC stroje 535 000 Kč 1 040 000 Kč 

1. rok  80 250 Kč 156 000 Kč 

2. rok 107 000 Kč 208 000 Kč 

3. rok 107 000 Kč  208 000 Kč 

4. rok 107 000 Kč 208 000 Kč 

5. rok 107 000 Kč 208 000 Kč 

6. rok 26 750 Kč 52 000 Kč 

                                       Zdroj: Vypracováno autorem 
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Účetní odpisy jsou odepisovány po dobu pěti let, protože patří do 2. odpisové skupiny. 

Výrobní stroje jsou  zakoupeny k 31. 3. 2011, tzn., že podnik může odepisovat              

k 1.4. 2011 – následující měsíc po zakoupení strojů. 

 

Plán tržeb  

Tabulka 18. : Plán tržeb – investiční úvěr v K č 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Předpoklad  vývoje tržeb vychází z prodeje dřevařsky opracovaných produktů. 

V prvním roce podnik XYZ nakoupil 1747 kubíků kulatiny, při úpravě dochází                    

k 15 % ztrátám dřevěného ořezu – tj. 262 kubíků. Tyto ztráty může podnik využívat ve 

svůj prospěch. Část odpadu si ponechává pro svoje účely a zbytek prodává zákazníkům 

na topení. Zpracované produkty prodává s marží 25%, v dalším roce je marže                 

o 5% vyšší a od roku 2014 se produkty prodávají se 40% marží.  

4.5.1.1. Financování projektu investičním úvěrem bez dotace 

 

1)VARIANTA 

 - financování projektu prostřednictvím investičního úvěru KB, bez nároku na dotaci 

Žadatel nemá dostatek peněžních prostředků na financování celého projektu, a proto 

využil možnost financování pomocí bankovního úvěru, žádá o 1 080 000 Kč, zbylou 

část uhradí ze svých vlastních prostředků.   

 

Plán tržeb v Kč  

Rok Tržby z prodeje 

produkt ů 

Tržby z prodeje ořezů Celkem 

2011 7 607 581 680 000 8 287 581 

2012 15 823 811 850  000 16 673 811 

2013 21 098 591 950 000 21 748 591 

2014 22 721 560 950 000 23 671 560 

2015 22 721 560 950 000 23 671 560 

2016 5 680 327 200 000 5 880 327 
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Hospodářský výsledek 

Tabulka 19:Hospodářský výsledek bez dotace v Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady 

celkem 
8 525 476 16 166 642 20 970 483 21 988 094 22 048 763 5 514 846 

Výnosy 

Tržby  8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

HV před 

zdaněním 
-237 895 507 169 778 108 1 683 466 1 622 797 365 481 

Daň 0 76 076 116 717 252 520 243 419 54 822 

Zisk -237 895 431 093 661 391 1 430 946 1 379 378 310 659 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Z uvedené tabulky vidíme, že Truhlářství XYZ by v prvním roce počítalo se ztrátou, 

která  je především způsobena nevyužitím strojů na 100%. V následujících letech by 

dosahovalo zisku. 

Cash flow 

Tabulka 20: Cash flow s  bez dotace v Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

Náklady 8 525 476 16 166 642 20 970 483 21 988 094 22 048 763 5 514 846 

VH po zdanění -237 895 431 093 661 391 1 430 946 1 379 378 310 659 

+ odpisy 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Splátky -249 300 -353 241 -378 625 -100 562 0 0 

Nákup investice -1 575 000  0 0 0 0 0 

CF - 1 859 686 392 852 597 766 1 645 384 1 694 378 381 390 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Cash flow se sestavuje z výnosů od kterých odečteme náklady, vznikne nám 

hospodářský výsledek, který zdaníme sazbou 15% u FO, ke kterému připočítáme odpisy 

z dlouhodobého hmotného majetku, poté odečteme splátky a nákup investice.  

Podnik v prvním roce vykazuje záporný cash flow (CF), to je způsobený především 

nákupem nové technologie a jejich 100% nevyužitím. Pro podnik to znamená skutečný 
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stav finančních prostředků, kterých bylo vydáno podnikem. V dalších letech dochází 

k nárůstu a podnik skutečně disponuje s kladnými peněžními prostředky. 

4.5.1.2. Financování projektu investičním úvěrem s dotací 

2)VARIANTA 

 – financování projektu prostřednictvím investičního úvěru KB, s nárokem na dotaci 

 

Celková hodnota výrobních strojů činí 1 575 000 Kč, podnik XYZ může získat na svůj 

projekt 55% ze způsobilých výdajů, tzn. 866 250 Kč.  

Tabulka 21: Dodavatelský úvěr  

Míra podpory   866 250  Kč 

Financování z bankovního úvěru 1 080 000 Kč 

Financování žadatelem 495 000  Kč 

Celkem investice 1 575 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Hospodářský výsledek 

Tabulka 22: Hospodářský  výsledek v Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady 

celkem 
8 525 476 16 166 642 20 970 483 21 988 094 22 048 763 5 514 846 

Výnosy 

Tržby  8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

HV před 

zdaněním 
-237 895 507 169 778 108 1 683 466 1 622 797 365 481 

Daň 0 76 076 116 717 252 520 243 419 54 822 

Dotace  866 250     

Zisk -237 895 1 297 343 661 391 1 430 946 1 379 378 310 659 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Předpokládáme, že získaná dotace se v hospodářském výsledku projeví až 

v následujícím roce po realizaci, kvůli časovému nesouladu mezi schválením projektu            

a vyplacení peněžních prostředků z EU.  
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Cash flow 

Tabulka 23 : Cash flow – investiční úvěr v K č 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 8 287 581 17 540 061 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

Náklady 8 525 476 16 166 642 20 970 483 21 988 094 22 048 763 5 514 846 

VH po zdanění -237 895 1 297 343 661 391 1 430 946 1 379 378 310 659 

+ odpisy 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Splátky -249 300 -353 241 -378 625 -100 562 0 0 

Nákup investice -1 575 000  0 0 0 0 0 

CF -1 859 686 1 259 102 597 766 1 645 384 1 694 378 381 390 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Cash flow v podniku dosáhlo téměř 2 mil. Kč v roce 2011, které byly vydány na provoz 

projektu, v následujícím roce se zvýšilo CF na kladnou hodnotu, v důsledku získání 

dotace.  

4.5.2. Plán nákladů, tržeb, výsledku hospodaření, cash flow  

- S využitím dodavatelského úvěru. 

V plánovaných nákladech s využitím dodavatelského úvěru chybí položka bankovní 

poplatky, které jsou v tomto případě nulové, dodavatel nepožaduje žádné vedlejší  

poplatky spojené s úvěrem. Náklady v podniku na provoz se zvyšují, což je především 

způsobeno podstatně vyšším odběrem materiálu.  

 

Plán nákladů 

Tabulka 24. :Plán nákladů – dodavatelský úvěr v K č 

Predikce na provoz v podniku  

Název položky 

v Kč 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiál 7 160 076 14 320 152 19 093 536 20 048 212 20 048 212 5 012 053 

Mzdové náklady 432 000 576 000 593 280 610560 627840 161669 

Sociální a zdrav.poj. 146 880 195840 201 716 207 591 213 466 54 967 

Energie 1. stroj 180 000 264 000 290 400 319 400 351 340 82 600 

Energie 2. stroj 225 000 330 000 330 000 363 000 363 000 90 750 
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Odpisy bruska 80 253  107 000 107 000 107 000 107 000 26 731  

Odpisy pásová pila 156 000 208 000 208 000 208 000 208 000 52 000 

Odpisy celkem 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Opravy a udržování 36 000 48 000 52 800 58 080 63 880 17 570 

Pojištění strojů 9 000 12 000 12 000 12 000 12 000 3 000 

Úroky z úvěru 0 12 500 18 944 0 0 0 

Ostatní náklady 36 000 49 440 50923 52 451 54 025 13 506 

Σ 8 461 209 16 032 358 20 960 662 21 986 298 22 048 727 5 514 846 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Uvedený plán nákladů, který zahrnuje podmínky a platby dodavatelského úvěru, je 

celková hodnota nižší než o 210 tis. Kč s porovnáním využitím investičního úvěru. 

4.5.2.1. Financování projektu dodavatelským úvěrem bez dotace 

 

3)VARIANTA  

- financování projektu prostřednictvím krátkodobého dodavatelského úvěru,                  

bez nároku na dotaci 

 

Tržby 

Tabulka 25: Tržby dodavatelského úvěru v K č 

Zdroj: Vypracováno autorem    

 

Plánované tržby s využitím dodavatelského úvěru jsou shodné s předchozími tržbami 

s využitím bankovního úvěru. 

Plán tržeb v Kč  

Rok Tržby z prodeje 

produkt ů 

Tržby z prodeje ořezů Celkem 

2011 7 607 581 680 000 8 287 581 

2012 15 823 811 850  000 16 673 811 

2013 21 098 591 950 000 21 748 591 

2014 22 721 560 950 000 23 671 560 

2015 22 721 560 950 000 23 671 560 

2016 5 680 327 200 000 5 880 327 
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Hospodářský výsledek 

Tabulka 26 :Hospodářský výsledek – dodavatelský úvěr v K č 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady 

celkem 
8 461 209 16 149 360 20 953 458 21 986 294 22 048 763 5 514 846 

Výnosy 

Tržby 8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

HV před 

zdaněním 
-173 628 524 451 787 929 1 685 266 1 622 797 365 481 

Daň 0 78 668 118 189 252 790 243 420 54 822 

Zisk -173 628 445 783 669 740 1 432 476 1 379377 310 659 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že podnik by dosahoval zisku už v roce 2012, který 

by se rok od roku navyšoval. Vyjma posledního období v roce 2016, jelikož časové 

období trvá pouze 3 měsíce. 

 

Cash flow 

Tabulka 27: Cash flow v Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

Náklady 8 461 209 16 149 360 20 953 458 21 986 294 22 048 763 5 514 846 

VH po zdanění -173 628 445 783 669 740 1 432 476 1 379377 310 659 

+ odpisy 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Splátky -257 861      -773 583 0 0 0 0 

Nákup investice -1 5 75 000 0 0 0 0 0 

CF -1 832 861 - 12 800 984 740 1 747 476 1 694 377 381 390 

 

Rok 2011 je pro podnik ztrátový kvůli koupi nové technologie. V dalším roce je CF 

stále záporné.CF je kladné až v roce 2013, dosahuje poměrně vysokých hodnot. Ke 

konci roku 2011, konkrétně v období říjen- prosinec proběhne 1. splátka u dodavatele.   
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4.5.2.2. Financování projektu dodavatelským úvěrem s dotací 

 

4) VARIANTA 

- financování projektu prostřednictvím krátkodobého dodavatelského úvěru, s nárokem 

na dotaci 

Tabulka 28: Dodavatelský úvěr 

Míra podpory   866 250 Kč 

Financování z dodavatelského úvěru                       1 000 000 Kč 

Financování žadatelem 575 000 Kč 

Celkem investice                       1 575 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Následující tabulka zobrazuje míry podpory financování EU, výši dodavatelského úvěru 

a financování žadatelem- podnikem XYZ.   

 

 

Hospodářský výsledek 

Tabulka 29. : Hospodářský výsledek – dodavatelský úvěr 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady 

celkem 
8 461 209 16 110 432 20 939 655 21 986 294 22 048 763 5 514 846 

Výnosy 

Tržby 8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

HV před 

zdaněním 
-173 628 563 379 808 936 1 685 266 1 622 797 365 481 

Daň 0 84 507 121 341 252790 243420 54823 

Dotace 0  866 250 0 0 0 

Zisk -173 628 478 872 1 553 845 1 432 476 1 379 377 310 658 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V případě získání dotace se její výše projeví už v průběhu roku 2013, až poté, co bude 

úplně splacen dodavatelský úvěr.  
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Cash flow 

Tabulka 30. CF s dotací v Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 8 287 581 16 673 811 21 748 591 23 671 560 23 671 560 5 880 327 

Náklady 8 461 209 16 110 432 20 939 655 21 986 294 22 048 763 5 514 846 

VH po zdanění -173 628 478 872 1 553 845 1 432 476 1 379 377 310 658 

+ odpisy 202 509 315 000 315 000 315 000 315 000 70 731 

Splátky -257 861      -773 583 0 0 0 0 

Nákup investice -1 575 000 0 0 0 0 0 

CF - 1 806 980  20 289 1 868 845 1 747 476 1 694 377 381 389 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V roce 2012 skutečně získáme více finančních prostředků, než skutečně vynaložíme, 

v ostatních letech kladné hodnoty cash flow vzrůstají.  

 

Srovnání možností spolufinancování projektu z externích zdrojů 

Provedla jsem možnosti spolufinancování z externích zdrojů - investičního  

a dodavatelského úvěru. Vypočetla jsem celkové náklady na tyto úvěry včetně 

bankovních poplatků a výši splátek. Porovnala možnosti bankovních nabídek dvou 

významných bank, Komerční banky a UniCredit Bank. Nejlepší bankovní varianta pro 

podnik je nabídka od Komerční banky.  

Vyčíslila jsem náklady a tržby z provozu výrobních strojů v podniku a vypočítala jsem 

varianty výsledku hospodaření a cash flow s využitím investičního a dodavatelského 

úvěru s možností získání a nepřiznané dotace.  

 

Srovnání možností spolufinancování externími zdroji se získanou 

dotací a nepřiznanou dotací z fondu EU. 

Prostřednictvím kumulovaných výpočtů zisků a cash flow jsem došla k následujícím 

údajům: 
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tabulka 31:Srovnání  zisku a cash flow 

Investiční úvěr Dodavatelský úvěr 

Zisk bez dotace 3 975 572 Kč Zisk bez dotace 4 064 407 Kč 

Zisk s dotací 4 841 822 Kč Zisk s dotací 4 981 600 Kč 

CF bez dotace 2 852 084 Kč CF bez dotace 2 962 322 Kč 

CF s dotací 3 718 334 Kč CF s dotací 3 905 396 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V předchozí tabulce jsem uvedla možnosti spolufinancování externími zdroji se, 

s dotací a bez dotace. 

V případě, že se zaměříme na zisk z produkce, je pro podnik výhodnější varianta 

spolufinancování projektu prostřednictvím dodavatelského úvěru, a to jak bez přiznané i 

se získanou dotací.  

Porovnáním cash flow jsem zjistila, že i v tomto případě bude pro podnik výhodnější 

varianta získaní potřebných peněz na projekt z dodavatelského úvěru. 

 

Pokud by podnik zvažoval  

Pokud by podnik přihlížel k ziskovosti, je pro něj nejvýhodnější varianta půjčení 

finanančních prostředků z banky, jelikož by dosahoval vyšších hodnot zisku dříve než 

s dodavatelským úvěrem, to je způsobeno přiznáním dotace v pozdějším roce, jelikož 

Truhlářství XYZ může získat dotaci, až bude pořízená technologie zcela zaplacena. 
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4.6. Hodnocení ekonomické investice projektu 

V této kapitole vypočítám dobu návratnosti a čistou současnou hodnotu, údaje do 

vzorečků použiji z hodnot cash flow v jednotlivých letech a kapitálové výdaje investice.  

 

4.6.1. Doba návratnosti projektu 

Doba návratnosti je v jednotlivých variantách vypočítána podle vzorečku: 

rocniCF

Investice
DN

φ
=    (Fzp.ujep, c2010)  

 

Tabulka 32: Doba návratnosti projektu 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V případě, že Truhlářství XYZ využije bankovní úvěr a nezíská dotaci na projekt, doba 

návratnosti bude 2,8 roků. Pokud podnik získá dotaci, projekt mu vrátí prostředky do 

vložené investice již za 2,1 roků. 

Název 

Kumulované hodnoty 

Průměrné roční 

CF 

Kapitálové výdaje 

investice 

Doba 

návratnosti 

( v letech) 

1. varianta  

CF s využitím investičního úvěru 

bez dotace 

570 417 Kč 1 575 000 Kč 2,76 

2. varianta  

CF s využitím investičního úvěru 

s dotací 

743 666 Kč 1 575 000 Kč 2,11 

3. varianta 

CF s využitím dodavatelského 

úvěru bez dotace 

592 465 Kč 1 575 000 Kč 2,60 

4. varianta 

CF s využitím dodavatelského 

úvěru s dotací 

781 080 Kč 1 575 000 Kč 2,01 
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V další možné variantě, kdy by projekt byl financovaný dodavatelským úvěrem, bez 

možnosti získání dotace, vrácení finančních prostředků by se projevilo za 2,6 roků,               

s dotací za 2 roky . 

Nejrychlejší variantou vráceni prostředků z projektu je pořízení investice 

prostřednictvím dodavatelského úvěru s přiznanou dotací ze strukturálního fondu EU.  

Varinta č.1 je pro podnik nejméně přijatelný.  

4.6.2. Čistá současná hodnota – Net present value 

V této části kapitoly jsem vycházela z provozního cash flow podniku ve dvou 

variantách: Financování projektu investičním a dodavatelským úvěrem bez nároku na 

dotaci, předpokládala jsem, pokud ČSH bez získání dotace vyjde v kladných číslech, je 

zřejmé, že ČSH bude kladná a bude mít vyšší hodnotu. Zvolila jsem diskontní sazbu 

5%, která odpovídá odhadu na vývoj inflace a dalších ukazatelů, které vedou 

ke znehodnocení měny. 

 

Tabulka 33 :Čistá současná hodnota – spolufinancování investičním úvěrem 

Položka    /      rok 2011 2012 2013 

Provozní CF   -1 859 686 392 852 597 766 

Diskontní faktor 0,952 0,907 0,864 

ČSH - 1 770 421 356 317 516 470 

ČSH kumulovaná - 1 770 421 - 1 414 104 - 897 634 

Položka    /      rok 2014 2015 2016 

Provozní CF   1 645 384 1 694 378 381 390 

Diskontní faktor 0,823 0,784 0,746 

ČSH 1 354 151 1 328 392 284 517 

ČSH kumulovaná 456 517 1 784 909 2 069 426 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

 

 

 



 77 

Tabulka 34:ČSH – spolufinancování dodavatelským úvěrem 

Položka    /      rok 2011 2012 2013 

Provozní CF   -1 832 861 -12 800 984 740 

Diskontní faktor 0,952 0,907 0,864 

ČSH -1 744 884 -11 610 850 816 

ČSH kumulovaná -1 744 884 -1 756 494 - 905 678 

Položka    /      rok 2014 2015 2016 

Provozní CF   1 747 476 1 694 377 381 390 

Diskontní faktor 0,823 0,784 0,746 

ČSH 1 438 173 1 328 392 284 517 

ČSH kumulovaná 532 495 1 860 887 2 145 404 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Na základě zjištěných faktorů z následujících tabulek vyplývá, že 2. varianta, 

spolufinancování projektu s dodavatelským úvěrem vychází ve vyšších kladných 

číslech, tzn., že by přinesla investorovi velmi dobré zhodnocení finančních prostředků. 

 

4.7. Přínos návrhů řešení 

Přínosem projektu je především zvýšení produkce, rozšířeni výroby a odstranění 

nedostatků v podniku. Realizací projektu by došlo k následujícím výhodám: 

 

� Komplexnost výroby 

� Zvýšení produkce 

� Vytvoření nových pracovních míst 

� Lepší organizace práce 

� Snížení nákladů na provoz a pořízení materiálu 

� Možnost spolupráce se zahraničím 

� Zviditelnění na trhu 

� Zvýšení tržního podílu 
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Z předchozích bodů můžeme usoudit, že pořízením nových technologií získáme mnoho 

výhod v podniku. Důležitým prvkem výroby je celková komplexnost, která zabezpečuje 

plynulý chod podniku.  

Pořízením technologických strojů dojde k rozšířeni sortimentu – zpracování kulatiny             

na požadované díly a zároveň v podniku bude vždy přítomen potřebný materiál, který 

poslouží na výrobu dalších produktů a následně dojde k odstranění prostojů, které byli 

způsobeni ze strany dodavatelů z nevčasných dodávek materiálu. 

Vznik nových pracovních míst povede ke snížení nezaměstnanosti v regionu a budoucí 

zaměstnanci se účastní školení týkající se nové pořízené technologie, pracovníci tak 

získají vyšší kvalifikaci. V případě úspěchu projektu může docházet k dalším 

pracovním příležitostem. Mzdy zaměstnanců se zvyšující produkcí budou postupně 

navyšovat, což bude motivovat pracovníky k práci. Tím, že potřebný materiál bude 

vždy v podniku, pro zaměstnance bude jednodušší si organizovat práci, protože 

nebudou muset předpokládat, v jakém množství materiál přijde. 

Jak jsem již zmínila, pořízením nové technologie se očekává snížení nákladů na 

pořízení materiálu, jelikož zpracování dřeva si bude podnik provádět sám. Nákup 

jednoho kubíku opracovaného dřeva od dodavatele stojí 6 500Kč, Truhlářství XYZ má 

možnost nakoupit neopracovaný materiál za 4 100Kč/kubík, v ceně je zahrnutý dovoz, 

vykládka i nakládka. Při plánovaném odběru neopracovaných kmenů, podnik ušetří 

velké peněžní prostředky. 

Předpokládá se, že rozšířením výroby, specifických produktů a zároveň dobře zavedené 

a fungující propagace se prodej produktů rozšíří na mezinárodní úroveň a očekává se            

i spolupráce se zahraničím, jelikož po takto zpracovaném dřevě jev zahraničí poptávka 

vysoká. 

V prvním roce budou změny zanedbatelné, jelikož nová technologie nebude využívaná 

na 100%. Tržby v druhém roce vzrostou až o polovinu, jelikož dojde k většímu 

množství zpracovaní dřeva. 

Ve všech 4 případech bude návratnost investice kratší, než je životnost technologie, 

nejlepší variantou je financování dodavatelským úvěrem a přiznanou dotací.   

Nejvýhodnější varianta spolufinancování nové technologie je s využitím 

dodavatelského úvěru, jelikož by podniku přinesla velmi dobré zhodnocení projektu. 
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Na základě zjištěných informací si myslím, že investiční projekt je pro Truhlářství XYZ 

přínosný a projekt bude již v 2. roce vykazovat zisk ve všech případech, a proto 

doporučuji tento projekt realizovat. 

 

4.8. Získání podpory 

Na základě splnění podmínek přijatelnosti projektu a výběrových kritérií může žadatel 

získat dotaci z fondu EU. 

 

4.8.1. Splnění podmínek přijatelnosti projektu  

 

Žadatel projektu Truhlářství XYZ splnil následující požadavky, které jsou podmínkou 

v rámci III. Výzvy programu Rozvoj: 

 

� Malý a střední podnik do 250-ti zaměstnanců, jehož obrat nepřekročil hranici 

50 mil. EUR - Podnik má 15 zaměstnanců a jeho obrat je nižší než stanovená 

hranice.  

� Podnik má zavřeny 3 po sobě jdoucí zdaňovací období – Truhlářství XYZ 

provozuje činnost od roku 1992. 

 

� Projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou 

státu - Truhlářství XYZ se nachází v hospodářsky slabém regionu. 

 

� Podnikající fyzická osoba je oprávněna k podnikání na území České 

republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti. 

 

� Truhlářství XYZ nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 

vybraných ve výzvě a vůči poskytovatelům podpory z projektů 

spolufinancovaných propočtu Evropské unie. 
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� Podnik je podle čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně 

z příjmů na finančním úřadě v místě sídla podniku podle §33, zákona           

č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. 

 

� Podnik nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. 

 

� Nejedná se o drobný podnik v obci s počtem obyvatel do 2 tisíc.                    

(Mpo, c2011) 

 

4.8.2. Výběrová kritéria  - Bodové hodnocení projektu  

Rating neboli finanční  zdraví podniku Truhlářství XYZ jsem vypočítala na základě 

tržeb za prodej výrobků a služeb, odpisů, provozního výsledku hospodaření, 

hospodářského výsledku za běžné období, dále jsem vycházela z údajů z rozvahy a, kde 

jsem použila konkrétní data aktiv, pasiv. Tyto údaje jsem čerpala z dvouleté historie 

(poslední dvě uzavřená účetní období, dle daňového přiznání) a aktuálního čtvrtletí. 

Podnik vyšel s bodovým hodnocením B – stabilní průměrně hospodařící podnik. Podle 

vypočteného výsledku může podnik přistoupit k dalším bodům hodnocení.  

Podnik nemá vazby s problémovými společnostmi (exekuce, likvidace), jelikož je 

samostatný subjekt a v tomto případě zcela vyhovuje. 

V současnosti podnik nemá dostatečné množství finančních prostředků na pokrytí 

nákupu technologie, proto využil možnosti financování pomocí bankovního                         

a dodavatelského úvěru. Na základě propočtu cash flow, realizace projektu vyhovuje 

s výhradami, jelikož první rok podnik vykazuje vyšší náklady než výnosy, v dalších 

letech má cash flow kladné hodnoty.  

Cílem projektu  Truhlářství XYZ je vznik nových pracovních míst a tím podnik přispívá 

k celkově zaměstnanosti v regionu. Tento projekt nejen udrží stávající zaměstnanost, ale 

také dojde ke zvýšení počtu pracovních míst. 

Z hlediska udržitelnosti rozvoje uspokojuje potřeby v přítomnosti a zároveň neoslabuje 

možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby, nenarušuje tři základní 

oblasti našeho života – ekonomiku, sociální aspekty a životní prostředí. Projekt 



 81 

zachovává rovné příležitosti, v případě jednotlivých zaměstnanců, mohou se o pracovní 

místa ucházet muži i ženy bez ohledu na věk.  

Pořízením špičkové technologie docílíme snížení emisí na jednotku produkce, protože 

se jedná o velmi kvalitní, moderní, ekologicky šetrné stroje a s tímto úzce souvisí                  

i spotřeba energie s porovnáním s původními stroji. Při výrobní činnosti používáním 

strojů dochází k nárůstu odpadu, kterým můžeme topit v dílnách a tím dosáhneme 

snížení spotřeby energie vytápění.  

Majitel podniku pracuje v oboru už od roku 1992 a má dlouholetou praxi a zkušenosti, 

také se v průběhu let účastnil mnoho školení týkající se nových technologií. 

Strategie podniku spočívá ve zvýšení výroby a vzniku nových příležitostí, které budou 

kompletní od řezání materiálu po konečnou fázi produktu. Dále se podnik řídí výstupy 

ze SWOT analýzy zejména maximalizace příležitostí a minimalizace hrozeb. Podnik 

předpokládá, že se zvýší počet zakázek na základě kompletního servisu.  

Přidaná hodnota je zde chápana jako služba – kompletní opracování dřeva, které bylo 

dříve dováženo jinému výrobci z důvodu nedostatečné technologie. 

V tomto případě se jedná o vysoce kvalitní a moderní technologie, které svojí činností            

a funkcí a odpovídají danému projektu. 

Rozpočet projektu je přehledný, detailní a způsobilé výdaje jsou zřetelné. Vzhledem 

k tomu, že podnik má v plánu rozšířit svoji činnost o produkty, které doposud získával 

od dodavatele, nárůst odbytu bude obrovský. 

Projekt předpokládá velký zájem u odběratelů, protože v oblasti, kde působí Truhlářství 

XYZ je velmi málo společností, které se zabývají  touto činností, a majitel podniku 

předpokládá dlouhodobé pracovní vztahy s odběrateli. 

Pořízením strojů by došlo v podniku ke zrychlení distribuce, jelikož by požadované 

kmeny dodavatel dovážel přímo do podniku, kde by si dřevo zpracovávali podle časové 

potřeby  a  především  by obešel jednoho dodavatele pily. Majitel podniku se domnívá, 

že by mohl svým zákazníkům nabídnout lepší ceny než konkurence a především by 

mohl ovlivňovat rychlost produkce podle přání zákazníků. V budoucnu truhlářství 

očekává pozitivní vývoj produkce, v případě nadstandardního zájmu odběratelů                 

o produkty, majitel uvažuje o rozšíření technologických zařízení. Pro podnik je důležité, 

aby si udržel stávající zákazníky, ale i získali nové potenciální odběratelé, a proto jeho 

snahou bude především zviditelnění nejen v blízkém okolí. V prvních letech se 
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předpokládá, že tento projekt zasáhne regionální oblast, ale není vyloučeno, že 

v následujících letech, postupnou praxí a získání nových zákazníků bude vývoj 

produkce směřovat dál. (mpo, c2011) 

 

Odhad součtu bodů 

tabulka 35: Odhad součtu bodů v případě realizace    

Název  Počet bodů 

Ekonomické hodnocení žadatele 24/50 

Soulad se strategickými cíli 14/17 

Zkušenosti a odborné předpoklady žadatele 12/16 

Technické řešení projektu 15/20 

Udržitelnost (zajištění odbytu produkce) 14/17 

∑ 79/100 

Zdroj: (Mpo, c2011) 

 

Podle bodového hodnocení, které podrobněji uvádím v příloze, jsem provedla bodový 

odhad, který je na základě stanovených výběrových kritérií v Programu Rozvoj                   

a plánované investice v podniku, z něhož vyplývá, že Truhlářství XYZ má poměrně 

vysokou pravděpodobně získat požadovanou dotaci ve výši  z fondu EU. Maximální 

hranice je 100 bodů, podnik by podle odhadu dosahoval 79 bodů. 
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Závěr 

Diplomová práce „Financování projektů z fondů EU“ je provedena na základě 

požadavku Truhlářství XYZ, která sídlí na Vysočině. Podnik by rád uskutečnil 

konkrétní projekt a v případě jeho úspěšnosti, by byl z části financován z programu 

„Rozvoj OPPI“. 

 

Cílem mé diplomové práce byli možnosti financování určitého projektu v podniku                

a komparace s ostatními způsoby financování a zjištění, zda-li se ve výrobním podniku 

uskuteční financování konkrétního projektu formou dotace z fondů Evropské Unie. 

 

Truhlářství XYZ je malým podnikem, který na trhu existuje již od roku 1992. 

Neposkytuje pouze standardní dřevěné produkty, ale její specializace je především ve 

výrobě rakví, která se podílí 80% na veškeré produkci, tento sortiment je v oblasti, ve 

které podnik sídlí výjimečný. Spolupracuje s mnoha klíčovými odběrateli a klade velký 

důraz na spokojenou spolupráci obou stran. V budoucnosti předpokládá, že se navýší 

množství produkce a tím se zvýší i počet zákazníků a vytvoří nová pracovní místa. 

 

Majitel podniku má dlouholetou praxi a zkušenosti v oboru, a proto uvažuje o rozšíření 

výroby, aby zvýšil konkurenceschopnost na trhu a zároveň rozvíjel svoji činnost. 

 

Základem pro vypracování projektu byla teoretická část, ze které jsem vycházela, abych 

zjistila danou problematiku. Uvedla jsem přehled fondů Evropské Unie                                

a charakterizovala jsem cíle Regionální politiky. Důležitým krokem bylo teoretické 

popsání schvalovacího procesu projektu.  

 

Poté jsem se zabývala současnou situací v podniku a na základě těchto informací jsem 

získala přehled o silných a slabých stránkách uvnitř podniku a možné příležitosti                  

a obavy z budoucnosti. Mezi hlavní problém patří dodací lhůty materiálu ze strany 

dodavatelů, dosavadní malý podíl na trhu a stále se zvyšující náklady, což by v krátké 

době mohlo vést k nepříjemnostem v podniku. Na tomto základě jsem se rozhodla 

vypracovat projekt, který by mohl vést k úspěšné realizaci podnikových cílů. 

 



 84 

Nejlepším návrhem řešení problému je pořízení nových technologických strojů, které 

rozšíří, zrychlí a zefektivní výrobu v podniku. Používáním výrobních strojů povede 

k odstranění problému s dodávkami materiálu, ke zvýšení produkce a snížení nákladů.  

 

Dále jsem se zaměřila na možnosti financování projektu s využitím externích zdrojů              

a dotace. Porovnávala jsem investiční úvěry mezi dvěmi významnými bankami, které 

nabízeli nejnižší úrokové sazby – Komerční banka a UniCredit Bank. Provedla jsem 

komparaci mezi dodavatelským a investičním úvěrem. Vypracovala jsem plán nákladů                    

a tržeb související s provozem technologií, vyčíslila výsledek hospodaření, poté jsem 

sestavila cash flow, vždy s variantou získané či nepřiznané dotace z fondu EU. 

Důležitým krokem bylo zjištění, zda-li je investiční projekt pro podnik přínosný. 

V poslední části diplomové práce jsem se zabývala výběrovými kritérii projektu. 

 

Na základě provedené analýzy v podniku a využitím obecných vědeckých metod jsem 

došla k závěru, že projekt je pro podnik přínosný, realizací projektu by došlo ke 

zhodnocení finančních prostředků, doba návratnosti je kratší než doba životnosti 

investice.   

 

Nejlepší variantou získání potřebných finančních prostředků na pořízení investice je 

v tomto případě využití krátkodobého dodavatelského úvěru.  

 

Tento projekt vede ke splnění cílů v podniku, a proto Truhlářství XYZ bude realizovat 

investiční projekt s cílem dosažení dotace z fondu EU. 
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