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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování a předložení návrhu 

podnikatelského plánu nového střediska konkrétní obchodní společnosti. Předmětem 

činnosti zamýšleného střediska je výstavba a provozování školícího střediska pro 

vzdělávání vlastních zaměstnanců a obchodních partnerů v oblastech, ve kterých 

společnost podniká. Součástí práce je detailní analýza společnosti a její finanční pozice 

zaměřená na ověření připravenosti společnosti na zamýšlený projekt. 

 

 

Abstract 

 

The Master thesis is focused on processing and presentation of the draft business 

plan for the new center of a specific company. The subject of the activity of proposed 

center is the construction and operation of training center for training their own 

employees and business partners in fields of business in which the company operates. 

The thesis contains detailed analysis of the company and its financial position focused 

on verifying readiness of the intended project. 
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ÚVOD 

 

 

Úspěšný rozvoj každé společnosti na trhu úzce souvisí s využitím různých 

faktorů, které ovlivňují podnikatelské aktivity. Jestliže podnik dobře zná podnikatelské 

prostředí a dokáže nabídnout trhu konkurenční výrobky a služby, má vytvořené 

významné předpoklady pro úspěšný rozvoj společnosti a její dlouhodobou prosperitu 

v měnícím se tržním prostředí. Abychom mohli zjistit, zda se společnost rozvíjí 

správným směrem a je schopná realizovat své podnikatelské plány vedoucí ke rozšíření 

podniku, je nutné zhodnotit její finanční situaci.    

 

Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na 

vybudování a provozování školicího střediska, a to na základě zhodnocení finanční 

situace společnosti. Samotná práce je rozdělená na část teoretickou, která je obsažená v 

kapitole první, a část praktickou, které se budu věnovat ve druhé (analytické) a třetí 

(návrhové) kapitole. 

 

První kapitola teoretické části popisuje samotný podnikatelský záměr a zásady 

při jeho zpracování. Součástí předmětné kapitoly je definování základních pojmů 

finanční analýzy a její metody. Kapitola druhá a třetí obsahuje praktickou část 

diplomové práce. V úvodu je popsána charakteristika analyzované společnosti a analýza 

současného stavu společnosti. Na základě získaných informací se v následující části 

věnuji vypracování podnikatelského záměru na vybudování a provozování školicího 

střediska. Závěr praktické části obsahuje zhodnocení získaných výsledků.  

 

V závěru diplomové práce jsou shrnuty dosažené poznatky a návrhy, které jsou 

popsány v praktické části. Poslední část současně obsahuje posouzení, zda je společnost 

schopna realizovat svůj podnikatelský záměr a zda je i v dalších letech schopna plnit 

své zadané vnitropodnikové cíle, především rozšíření podnikatelských aktivit. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

 

Problémem společnosti DISA v. o. s. je současný vzdělávací systém. Klíčovým 

faktorem pro společnost jsou vzdělaní zaměstnanci a trvalé rozšiřování jejich znalostí.  

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost DISA v. o. s. zabývající se pokrokovými 

technologiemi především v oblastech úpravy a dezinfekce vody chce změnit současný 

systém vzdělávání ve společnosti, je nutné navrhnout vhodný podnikatelský plán pro 

tuto oblast.  

 

Cílem diplomové práce je zpracování a předložení návrhu podnikatelského 

záměru nového střediska společnosti DISA v. o. s. Předmětem činnosti zamýšleného 

střediska je výstavba a provozování školicího střediska pro vzdělávání vlastních 

zaměstnanců a obchodních partnerů v oblastech, ve kterých společnost podniká. 

Součástí diplomové práce bude také detailní analýza společnosti a její finanční pozice 

zaměřená na ověření připravenosti společnosti na zamýšlený projekt.  

 

V návrhové části diplomové práce bude primárně zpracován podnikatelský 

záměr. V rámci tohoto plánu bude navržena varianta financování z vlastních zdrojů  

a současně také varianta částečného financování z dotací Evropské unie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

 

V  první kapitole práce jsem se soustředila na vymezení teoretických východisek 

souvisejících s vypracováním podnikatelského záměru a hodnocením finanční situace 

podniku. Především se jedná o popis podnikatelského záměru a hlavních zásad při jeho 

zpracování. Dále pak definování základních termínů finanční analýzy, vymezení její 

podstaty, cílů a metod použitých k získání výsledků finanční analýzy. Součástí 

teoretické části je také popis možných variant financování podnikatelského záměru            

a zhodnocení efektivnosti investice.  

 

 

1.1. Podnikatelský záměr 

 

Podnikatelský záměr neboli podnikatelský plán je základní dokument podnikání, 

jehož účelem je rozvoj podnikatelské myšlenky. Přičemž nezáleží na tom, zda se jedná 

o myšlenku, která je zatím pouze v hlavě, či o společnost, která již funguje a hodlá 

rozšířit své podnikatelské aktivity a dále růst.  

 

Tento dokument určuje postup realizace záměru, jeho zdroje financování, lidské 

zdroje, popisuje podmínky pro dosažení stanovených cílů a další důležité informace 

závislé na druhu podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr umožňuje také poměřit 

plány s realitou a identifikovat příčiny v případě, že se tyto skutečnosti liší. Jeho kvalita 

zpracování je ovlivňujícím faktorem budoucího vývoje firmy.  

 

Precizně vypracovaný plán umožňuje porovnávat plány s realitou, a pokud se 

neshodují, je možné hledat chyby a vyvarovat se jim. Je přece lepší dělat chyby na 

papíře než na trhu.
 1

  

 

                                                 
1
 PROKOP, M. Jak napsat podnikatelský plán, aneb kudy vede cesta k úspěchu [online]. 

     Praha: CzechInvest, [2005] [cit. 2011-10-10]. Dostupné z WWW:  

     <http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf>. 
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Na základě výše uvedeného textu je možné sumarizovat tři důležité úlohy 

podnikatelského záměru: 

 

 Nutí podnikatele důkladně si promyslet svůj podnikatelský záměr                            

a porozumět všem otázkám, které se týkají založení a chodu  vlastní 

společnosti. 

 

 Poskytuje potenciálnímu investorovi informace, na základě kterých se může 

rozhodnout či bude projekt financovat anebo se ho bude spoluúčastnit.  

 

 Měl by se používat jako průvodce podnikatele při rozběhu společnosti, ale 

také je užitečný jako monitorovací nástroj pro sledování chodu podniku,                   

i když neodpovídá přesné skutečnosti. Důležitými indikátory budoucích 

problémů mohou být právě odchylky skutečnosti od plánu.  

 

Kvalitní podnikatelský záměr by měl vycházet z provedených analýz vnějšího                  

a vnitřního okolí společnosti. Mezi nejčastěji používané patří např. finanční analýza, 

SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, analýza trhů               

a zákazníků, analýza 7S a další.  

 

 

1.1.1. Struktura podnikatelského záměru 

 

Podnikatelský plán má určitou posloupnost, která je daná konvencemi, ale 

zároveň se jedná o logický dokument. Podnikatelský záměr by měl mít jasně vytyčené 

cíle, nastavený reálný časový horizont a společnost by si měla uvědomovat veškerá 

úskalí a bariéry. V první řadě je důležité zvolit si vhodnou strukturu, která závisí na 

typu podnikatelského záměru. K dispozici je velké množství osnov, avšak každý 

podnikatelský plán je nutné upravit podle podmínek společnosti a daného záměru. 
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Mezi důležité a závazné body podnikatelského plánu, které je nutné v případě 

kvalitního zpracování dodržet, patří následující: 

 

 identifikační údaje společnosti, 

 historie a strategie společnosti, 

 popis projektu, 

 organizační a provozní zajištění projektu, 

 financování projektu, 

 shrnutí záměru projektu a významných skutečností,  

 přílohy. 

 

K detailnímu popisu jednotlivých položek se dále budu věnovat v praktické části 

diplomové práce.  

 

 

1.1.2. Zásady zpracování podnikatelského záměru 

 

Při tvorbě podnikatelského záměru existují určité zásady a pravidla, které je 

vhodné při jeho vypracovávaní dodržovat. Podnikatelský plán by měl být:
 2

 

 

 Srozumitelný - při sestavovaní podnikatelského plánu je vhodné vyjadřovat 

se jednoduše a neprezentovat příliš mnoho myšlenek v jedné větě. Vhodné je 

doplnění grafy a tabulkami, samozřejmostí je bezchybná gramatika. 

 

 Logický - data uvedené v plánu by měly na sebe navazovat, musí být 

podložené fakty a je vhodné ho doplnit i časovým harmonogramem. 

 

 Stručný - v plánu by měly být obsažené všechny důležité myšlenky a závěry, 

a to ve stručnosti, ne avšak na úkor vynechání základních faktů. Na 

rozvedení některých kapitol je možné využít přílohy.  

                                                 
2
 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005.   

   304 s. ISBN 80-247-1069-2 
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 Pravdivý a reálný - pravdivost a reálnost uvedených údajů by měla být 

samozřejmostí. 

 

 Respektování rizik -  je dobré pracovat s riziky jako se součástí podnikání. 

Jeho identifikace dává možnost navrhnout řešení na jeho včasnou eliminaci,  

a tím zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu. 

 

Čím více času se věnuje vypracování a následnému upravování podnikatelského 

plánu, o to víc jsou hrozící rizika plynoucí například z proměnlivých podmínek okolí 

eliminované. Je nutné poznamenat, že i velmi kvalitně připravený podnikatelský plán je 

rizikový a na trhu se nemusí střetnout s úspěchem.
3
 

 

 

1.2. Finanční analýza 

 

Základním předpokladem řízení společnosti je poznání a pochopení souvislostí 

všech činností, které vykonává v rámci své podnikatelské činnosti. Cílem hodnocení 

finanční situace společnosti je poznat její finanční zdraví, identifikovat slabé stránky, 

které by mohly vést k problémům, či určit její přednosti a silné stránky. Ve společnosti 

můžou být prováděny rozbory, jejichž součástí jsou analýza výsledků a syntéza 

poznatků. Pod pojmem analýza chápeme rozložení na jednotlivé části, zatímco                        

u syntézy se jedná o ucelený pohled na celek.
4
  

 

Základním nástrojem hodnocení finanční situace je finanční analýza. Tato 

metoda nezkoumá pouze dílčí ukazatele, ale umožňuje zkoumat společnost               

komplexně.   Finanční analýza by měla být běžnou součástí řízení každé společnosti. 

V tomto případě se jedná o hodnocení podniku podnikem samotným. Tyto informace 

jsou potřebné především pro management, kterému slouží hodnocení jako vazba ke své 

činnosti, a také pro potřeby majitelů, kteří mají výrazný zájem na aktuálním stavu své 

                                                 
3

 FOTR, J. Jak připravit optimální podnikatelský projekt. Praha: Eurovia, 1992. 117 s.                                       

    ISBN 80-901186-0-7 
4
  HOBZA, V. Základy manažerské ekonomiky. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 110 s.   

    ISBN 80-244-0915-1 
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společnosti. K hodnocení finanční situace může dojít ale i z důvodu vlastnické změny 

ve společnosti či ze strany externích subjektů. 

 

Nejen finanční analýza, ale i další metody jsou důležité pro věrohodný výstup ke 

zjištění finančního zdraví společnosti. Jedná se o řadu metod, které přispívají k řešení 

nejrůznějších rozhodovacích úloh. Mezi tyto další nástroje hodnocení podniku můžeme 

zařadit následující: 

 

 metodika tvorby modelů hodnocení podniku, 

 jednosměrná analýza, 

 risk index modely, 

 vícenásobná diskriminační analýza, 

 modely podmíněné pravděpodobnosti, 

 neuronové struktury a další. 

 

Základním cílem podnikatelské činnosti každé společnosti je kontinuální růst její 

tržní hodnoty a zajištění uspokojivé finanční situace. Pro zajištění a vyhodnocení 

finančního zdraví společnosti sehrává významnou úlohu právě finanční analýza, jejímž 

cílem je vyhodnotit výsledky za analyzované období, identifikovat příčiny, které 

determinovaly finanční situaci, kvantifikovat dosavadní vývoj a aktivně přispívat ke 

zlepšení a stabilizaci společnosti. „Finanční analýza představuje velmi významný 

nástroj finančního řízení jakožto klíčového prvku podnikového řízení. Postavení, funkce 

a cíle finanční analýzy odvozujeme od potřeb finančního rozhodování, které je 

základem finančního řízení podniku.“
 5

 

 

Širší pojetí chápe finanční analýzu jako analýzu finančních informací,                

jejichž zdrojem je účetnictví včetně procesu hodnocení.
6
 Jelikož cílem práce je návrh 

podnikatelského záměru na základě zhodnocení finanční pozice společnosti, která je 

zaměřená na ověření připravenosti na daný projekt, je nutné předmětnou společnost 

                                                 
5
 BEŇOVÁ, K., NEŠPORKOVÁ, R. Podnikové finance. 2. vydání. Ostrava: Vysoká škola podnikání,  

   2007. 119 s. ISBN 978-80-86764-70-2 
6
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha:  

   Grada, 2008. 120 str. ISBN 978-80-247-2481-2 
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analyzovat v souvislosti s její finanční situací. Z tohoto důvodu považuji za důležité 

stručně popsat základní pojmy a definice právě z této oblasti. 

 

 

1.2.1. Uživatelé finanční analýzy 

 

Mezi uživatele finanční analýzy patří mnoho subjektů, a to především ty, které 

přichází do kontaktu s analyzovanou společností a které mají specifikovaný zájem 

předmětné informace znát. Důležitou roli má finanční analýza pro majitele společnosti, 

firemní manažery, akcionáře, věřitele či další externí subjekty. Podle skutečnosti, pro 

koho slouží informace získané z finanční analýzy, je možné ji rozdělit na dvě oblasti,               

a to na interní či externí finanční analýzu. 

  

 

1.2.2. Zdroje vstupních informací  

 

Ke zjištění finanční situace slouží různé metody, postupy a ukazatele, kterými 

společnost získá potřebné informace. Jejich použití souvisí s určitými předpoklady           

a každá z metod v sobě skrývá jistá úskalí. Zjišťovat výkonnost firmy pomocí finanční 

analýzy je možné v několika krocích. V první řadě je třeba provést analýzu výkazů, na 

níž je dále možné sestavit soustavu ukazatelů. Ty jsou schopny zachytit a upřesnit 

vazby mezi jednotlivými veličinami.
7
  

 

Jako zdroje informací slouží účetní závěrka, rozvaha neboli bilance, výkaz zisků 

a ztrát, výkaz o peněžních tocích, ostatní součásti přílohy k účetní závěrce či výroční 

zpráva společnosti. Výše uvedené informace mají charakter finanční. Dále je také 

možné využít nefinanční informace, které slouží především pro potencionální investory. 

Mezi tyto patří podnikové statistiky, interní směrnice, hodnocení a prognózy finančních 

institucí, reference a další. Volba vhodné metody je podmínkou jejího úspěšného 

zpracování. Použité metody souvisí s přístupem k finanční analýze a uživatel má 

možnost výběru. 

                                                 
7
 SUCHÁNEK, P. Podnikohospodářská analýza. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s.  

   ISBN 80-210-3985-X 
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Rozvaha 

 

Rozvaha neboli bilance je jedním ze základních výkazů účetní závěrky, který 

podává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí. Tento bilanční princip 

zachycuje aktiva a pasiva v peněžním vyjádření k určitému datu neboli rozvahovému 

dni. Základem pro sestavení rozvahy je bilanční rovnice, která vyjadřuje rovnováhu 

aktiv a pasiv. To znamená, že aktiva se musí rovnat pasivům.  

 

Rozvaha poskytuje uživatelům věrný obraz o majetkové situaci podniku, 

kapitálu, z něhož byla aktiva hrazena a současně umožňuje posoudit finanční situaci 

podniku.  Z tohoto důvodu se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.  

 

Podle časového okamžiku, ke kterému se bilance provádí, dělíme rozvahu na:
 8

 

 

 Zahajovací - sestavuje se při vzniku společnosti, kdy obsahuje aktiva vložená 

vlastníky společnosti a k nim odpovídající zdroje na straně pasiv. 

 Počáteční - sestavuje se na počátku každého účetního období. Zachycuje 

majetkový potenciál daného hospodářského období. 

 Konečnou - sestavuje se vždy k poslednímu dni  každého účetního období             

a vyjadřuje stav majetku za dané účetní období. 

 Mimořádnou - sestavuje se v průběhu účetního období, a to nepravidelně           

a dle potřeb účetní jednotky při mimořádných situacích ve společnosti. 

 

Na rozdíl od jiných účetních výkazů, např. výkazu zisků a ztrát, které zobrazují 

hodnoty platné za určité období, zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému 

okamžiku. Hodnoty platné k určitému okamžiku nazýváme stavovými veličinami, 

hodnoty platné za určité období pak veličinami tokovými.  

 

Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz 

sestavuje a podle kterého se také vede celé účetnictví společnosti. 

 

                                                 
8
 SEDLÁČEK, J. Cash flow. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2010. 190 s. ISBN 978-80-251-3130-5 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvahov%C3%BD_den&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvahov%C3%BD_den&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_standardy
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Výkaz zisků a ztrát 

 

Výkaz zisků a ztrát zachycuje strukturu nákladů a výnosů společnosti  

a podrobněji rozvádí výsledek hospodaření vykázaný v rozvaze. Současně výkaz zisků  

a ztrát  informuje o schopnosti společnosti vytvářet uspokojující objem zisku. Sestavuje 

se v časových intervalech jako rozvaha, a to pravidelně jednou za rok vyjma 

mimořádných skutečností, které ve společnosti nastanou.  

 

„Základní funkcí výkazu zisku a ztráty je zjistit výsledek hospodaření podniku 

za běžné účetní období.“
 9

 Jako druhou významnou funkci výkazu zisků a ztrát můžeme 

zařadit skutečnost, že slouží jako podklad pro hodnocení ziskovosti společnosti. Z výše 

uvedeného vyplývá, že výkaz zisků a ztrát také poskytuje informace o ziskovosti  

a rentabilitě podniku či návratnosti vloženého kapitálu. 

 

Dle České účetní legislativy je možné použít vertikální formu výkazu, který 

zobrazuje náklady, výnosy a jejich rozdíly v podobě jednotlivých výsledků hospodaření. 

 

 

Cash flow 

 

Cash flow neboli peněžní tok je skutečný pohyb peněžních prostředků 

společnosti. Je východiskem pro řízení likvidity podniku, a to z následujících důvodů: 

 

 existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním 

vyjádřením;  

 vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími 

náklady a jejich finančním zachycením; 

 vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy.
10

 

 

Výchozím bodem pro sestavení cash flow jsou údaje z účetnictví. Veškeré 

peněžní prostředky, které vstupují do procesu společnosti, se v soustavě podvojného 

                                                 
9
   SEDLÁČEK, J. Cash flow. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2010. 190 s. ISBN 978-80-251-3130-5 

10
 Tamtéž  



 20 

účetnictví přemění do jednotlivých složek majetku a závazků. Základem pro sledování 

peněžních toků je pak rozvaha, která zachycuje jak výsledek hospodaření k určitému 

okamžiku, tak i stav peněžních prostředků.   

 

Smyslem výkazu je poskytnou uživatelům informace o schopnosti společnosti 

vytvářet peněžní  prostředky a o jejich užití. Pro analýzu peněžních toků je třeba 

rozčlenit peněžní toky do tří základních činností, a to na provozní, investiční a finanční 

neboli kapitálovou činnost. Členění výkazu cash flow koresponduje se základními 

podnikovými činnostmi rozdělenými podle hlavních oblastí řízení: 

 

 Provozní činnost zahrnuje vše, co nepatří do investiční nebo finanční 

činnosti. Jedná se o peněžní toky týkající se činnosti, pro kterou byla 

společnost založena. Patří sem zejména příjmy z prodeje vlastních výrobků  

a služeb, výdaje na pořízení zboží, výdaje vzniklé v souvislosti s výplatami 

mezd a odměn zaměstnancům a další. 

 

 Investiční činnost zahrnuje zejména výdaje spojené s pořízením DHM
11

  

a DNM
12

 a příjmy z jeho prodeje, příjmy a výdaje spojené s pořízením či 

prodejem podílových cenných papírů a vkladů a další. 

 

 Finanční činnost představuje dlouhodobé financování, kam se řadí např. 

příjmy z vydání akcií či dluhopisů, příjmy z peněžních darů, příjmy od 

akcionářů či společníků na úhradu ztrát minulých účetních období, výdaje na 

splácení půjček a úvěrů, výdaje na výplatu dividend a podílů na zisku a další.   

 

 

1.2.3. Metody finanční analýzy 

 

Finanční analýza zahrnuje celou škálu metod uspokojujících potřeby 

nejrůznějších rozhodovacích úloh. Zpravidla je za finanční analýzu považována analýza 

                                                 
11

 Dlouhodobý hmotný majetek 
12

 Dlouhodobý nehmotný majetek 
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finančního postavení společnosti. Jejím úkolem je celkové posouzení finanční pozice  

a stanovení souhrnné diagnózy finančního zdraví společnosti.   

 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

 

Analýza absolutních ukazatelů zkoumá extenzivní neboli objemové ukazatele 

účetních výkazů, které jsou zachyceny v hodnotovém neboli absolutním vyjádření. 

Pokud vyjadřují stav k určitému datu, jedná se o stavové ukazatele, pokud vyjadřují 

hodnoty za časový interval, označují se jako ukazatele tokové.  

 

Kromě samotných hodnot se zkoumá i analýza trendů těchto hodnot neboli tzv. 

horizontální analýza. Tato analýza porovnává změny v absolutní i relativní výši 

v položkách účetních výkazů v čase. Podmínkou je však dostatečně dlouhá časová řada, 

ze které lze předpovídat budoucí hodnoty ukazatelů.  

 

K analýze absolutních ukazatelů patří také procentní analýza komponent, tzv. 

vertikální analýza. Tento rozbor sleduje podíl jednotlivých rozvahových položek v 

účetních výkazech na bilanční sumu, a to v průběhu jednotlivých let. 

 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Tato analýza slouží k hodnocení finanční situace společnosti, zejména pak její 

likvidity. Její extenzivní ukazatele jsou obecně konstruovány z rozvahy, jejichž 

základem jsou hodnoty stanovených složek oběžných aktiv, které po odečtení 

patřičných krátkodobých pasiv tvoří takzvané čisté hodnoty těchto finančních fondů. 

Rozlišují se ukazatelé čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků  

a čistého peněžně-pohledávkového fondu.
13

  

 

                                                 
13

 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. 2 díl. 3. vydání. Praha: Polygon, 1997. 

288 str. ISBN 80-85967-56-1 
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 Analýza čistého pracovního kapitálu - prostřednictvím výše pracovního 

kapitálu lze zjistit, v jaké platební schopnosti se společnost nachází. 

Hodnocení by mělo proběhnout v kombinaci s poměrovými ukazateli 

likvidity.  

 

 Analýza čistých pohotových prostředků - zahrnuje nejlikvidnější aktiva, to 

znamená peníze v pokladně, na běžných účtech, cenné papíry s krátkodobou 

splatností a další. V předmětné analýze se zohledňují okamžitě splatné 

závazky a  k výpočtu jsou potřeba hodně podrobná data z účetnictví 

společnosti.  

 

 Analýza čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu - v tomto 

případě se jedná o oběžná aktiva ponížená o zásoby, nelikvidní pohledávky   

a krátkodobé závazky. K výpočtu jsou opět potřeba podrobná data 

z účetnictví. 

 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů udává poměr mezi dvěma extenzivními 

ukazateli. Poměrové ukazatele jsou v analytické praxi velmi využívané, jejímž důvodem 

je rychlost a jednoduchost jejich sestavení. Nevýhodou však je neschopnost těchto 

ukazatelů vysvětlit vypočtené vlivy. Z tohoto důvodu je vhodné podrobit poměrové 

ukazatele srovnaní, které může byt provedeno formou analýzy časového vývoje, kdy se 

hodnotí vývoj ukazatelů dané společnosti v čase (historické normy), či je možné provést 

průřezovou (prostorovou) analýzu, kde se porovnávají hodnoty s podobnými podniky  

a odvětvím.
14

  

 

 

 

 

                                                 
14

 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání. Praha: 

Bankovní institut, 1999. 622 stran. ISBN 80-7265-027-0 
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Poměrové ukazatele se dělí do 5 základních skupin: 

 

 Ukazatele rentability - tyto ukazatele patří mezi nejsledovanější indikátory 

hodnocení podnikatelské činnosti. Rentabilita neboli výnosnost vyjadřuje, do 

jaké míry a jak rychle se vklad do společnosti vyplatí. Charakteristickým 

vztahem a také obecným vzorcem pro znázornění rentability je poměr 

výnosu a kapitálu.  

 

 Ukazatele aktivity - tato skupina ukazatelů udává, jak jsou ve společnosti 

využívaná aktiva. Měříme obrat celkových a dlouhodobých aktiv, rychlost  

a dobu obratu zásob  a dobu obratu pohledávek. Pro výpočet výše uvedených 

ukazatelů se dle konvence využívá 360 dnů.  

 

 Ukazatele likvidity - zkoumají schopnost společnosti hradit své krátkodobé 

závazky. Cílem společnosti je zajistit její dlouhodobou platební schopnost 

neboli solventnost. Nejlikvidnějším finančním majetkem jsou peníze na 

pokladně a dále peníze na bankovních účtech. Likviditu rozlišujeme na 

běžnou, pohotovou a okamžitou. 

   

 Ukazatele zadluženosti - tyto ukazatele jsou v podstatě vztahem mezi cizími 

a vlastními zdroji společnosti. Analýzou se zjišťuje míra rizika věřitelů. 

Zadluženost nemusí však být vždy negativní charakteristikou společnosti, 

neboť její růst ve finančně stabilní společnosti přispívá ke zvyšování 

rentability, resp. tržní hodnotě společnosti.  

 

 Ukazatele tržní hodnoty - při analýze tržní hodnoty společnosti je nutno se 

zaměřit na posouzení výhodnosti finančního investování. Tyto ukazatele se 

od předchozích liší tím, že jejich součástí je tržní cena akcie jako parametr 

kapitálového trhu. Podávají tedy informace o budoucnosti společnosti  

a návratnosti investic. 
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 Provozní ukazatele - následující skupina ukazatelů je především využívána 

ve vnitřním řízení společnosti. Ukazatele slouží k měření efektivnosti 

vynakládání provozních nákladů na různé účely. Jedná se např.  

o produktivitu práce, průměrný výdělek zaměstnance, mzdovou produktivitu 

z tržeb či mzdovou ziskovou rentabilitu.  

 

Kromě těchto základních skupin se samostatně někdy uvádí i ukazatele      

založené na bázi cash flow. Úkolem této analýzy peněžních toků je zachytit jevy 

signalizující platební potíže a posoudit, kam spěje finanční situace společnosti.  

 

 

Analýza soustav ukazatelů 

 

Analýza soustav ukazatelů se vytváří z důvodu, že analýza poměrových 

ukazatelů má omezenou vypovídací schopnost, jelikož často charakterizují úzký úsek 

finanční situace podniku bez možnosti posouzení její celkové finanční situace. 

Předmětná analýza navazuje na poměrové ukazatele rozdělené do jednotlivých skupin. 

Bloky ukazatelů je nutné vnímat společně jako jednotlivé faktory celkové finanční 

situace společnosti.  

 

Pyramidové soustavy ukazatelů patří právě do soustav těchto ukazatelů                  

a jsou charakteristické svou pyramidovou skladbou. Jedná se tedy o rozklad                 

jednoho vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, které se dále rozkládají. Významem 

těchto soustav je skutečnost, že dokážou  popsat  vzájemné vazby mezi ukazateli.                

Du Pontův diagram je jedním z nejvýznamnějších způsobů použití poměrových 

ukazatelů. Du Pontův diagram zobrazuje závislost rentability vlastního kapitálu na 

ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu. 
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Souhrnné indexy hodnocení 

 

Souhrnné indexy hodnocení se snaží postihnout vyhodnocení celkového 

finančního zdraví a výkonnosti firmy a upozornit na případné ohrožení. Předmětné 

indexy se také nazývají predikčními modely neboli systémy včasného varování, které  

soustřeďují celou analýzu do jediného indexu, tedy mají za úkol zjednodušit souhrnnou 

analýzu hodnot více ukazatelů a minimalizovat množství výstupu na jeden ukazatel.
 15

 

Cílem těchto modelů je provést diagnózu i předpověď finanční situace. Predikční 

modely můžeme rozdělit na bankrotní modely, které odpovídají na otázky, zda je firma 

ohrožená bankrotem, a na modely bonitní, které se na základě bodového hodnocení 

snaží stanovit bonitu hodnocené společnosti. Mezi bankrotní modely můžeme zařadit 

Altmanův index finančního zdraví, Index důvěryhodnosti IN95 či Tafflerův model. 

Bonitní modely pak představují Tamariho model, Quick test nebo Index IN. 

 

 

Vyšší metody finanční analýzy  

 

Mezi tyto metody bývají řazeny různé matematicko-statistické metody,  

ale i metody založené na jiných přístupech, které vyžadují hlubší matematické, zejména 

pak statistické znalosti a odpovídající programové a technické vybavení.
16

 Patří sem 

např.: 

 

 bodové odhady,  

 statistické testy odlehlých dat,  

 korelační koeficienty,  

 regresní modelování,  

 analýza rozptylu, 

 faktorová a diskriminační analýza.  

 

                                                 
15

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN              

     80-7226-562-8 
16

 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. 2. díl. 3. vydání. Praha: Polygon,  

     1997. 288 str. ISBN 80-85967-56-1 
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1.3. Ostatní analýzy 

 

Ke zhodnocení situace společnosti se používají i další nástroje, které dokáží 

zhodnotit nejen finanční pozici společnosti, ale také její marketingově-obchodní situaci. 

Mezi zmíněné metody a analýzy patří následující: 

 

 

SWOT analýza 

 

SWOT analýza představuje jednoduchou metodu fundamentální analýzy, která 

spočívá ve verbálním hodnocení. Řadí se mezi komparativně analytické metody 

finanční analýzy a patří mezi nejpoužívanější metody při tvorbě podnikových strategií. 

Podstatou je identifikovat relevantní vlivy vnitřního i vnějšího prostředí společnosti. 

Rozlišují se tak její klíčové silné a slabé stránky a současně příležitosti a hrozby 

pramenící z okolí společnosti.  

 

Předmětná analýza by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy, které 

ovlivňují společnost. Po jejich prvotní identifikaci by měla být uplatněna redukce, po 

níž se provede samotná analýza, která se zaměřuje na podstatné vlastnosti 

analyzovaného objektu nebo prostředí. Mezi jeden z nejdůležitějších faktorů při 

sestavování SWOT analýzy patří výběr relevantních faktorů a vlivů.  

 

 

Obrázek 1: SWOT analýza 
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Upraveno dle: KERMALLY, S. Největší představitelé marketingu. 2. vydání. Brno: Computer Press,  

                          2006. 108 s. ISBN 80-251-1013-3. 
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Základ této metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, 

které jsou rozděleny do čtyř základních skupin, a to silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které jsou spojené s určitým projektem či podnikatelským 

záměrem. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Na základě SWOT analýzy lze 

komplexně vyhodnotit fungování společnosti a nalézt problémy či nové možnosti růstu.  

 

 

SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza představuje analýzu vnějšího okolí, jejímž cílem je zjistit 

informace z jednotlivých oblastí obecného okolí společnosti, které mohou významně 

ovlivnit její další vývoj. Předmětné informace lze zkoumat ve dvou rovinách, a to 

v současné a budoucí rovině. Ze získaných výstupů pak lze vyhodnocovat případné 

dopady změn na projekt ve vztahu k současnosti i budoucímu vývoji společnosti. To 

znamená, že v rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se 

věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna vyvíjet či jaké 

změny v okolí můžeme předpokládat. SLEPT analýza se zaměřuje na pět základních 

oblastí, a to sociální, legislativní, ekonomickou, politickou a technologickou.   

 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

K často používaným metodám analýzy odvětví je Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který slouží ke klasifikaci faktorů působících na cílovém trhu. 

Současně určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení 

základních sil, a to konkurence, dodavatelů, zákazníků a substitutů. Jedná se o síť, která 

napomáhá analyzovat konkurenční síly v okolí společnosti a odhalit její příležitosti  

a ohrožení. Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní 

strategie s ohledem na okolní prostředí podniku.  
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Porterův model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti 

základních sil. Tyto síly jsou zobrazeny na následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

  
Potenciální konkurenti 

  

  

 

 
 

   

Dodavatelé 

 

Oborová konkurence   

Rivalita mezi existujícími 

firmami 

 

Zákazníci 

  

 

 
 

   

  
Substituty 

  
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Analýza nákladů 

  

 Jedním z úkolů účetní jednotky je sledování vývoje výsledku hospodaření 

společnosti, zda se podniku daří majetek do něj vložený zhodnocovat a dosahuje tak 

zisku, nebo naopak dochází ke znehodnocování tohoto majetku a může tak vzniknout 

ztráta. V souvislosti s podnikatelskou činností dochází na jedné straně ke spotřebě 

majetku vloženého do společnosti, čímž vznikají náklady, které pak představují 

kategorii vstupů hospodářských prostředků a práce do hospodářského procesu. Na 

straně druhé však společnost realizuje výnosy, které naopak představují kategorii 

výstupů z hospodářské činnosti společnosti v podobě určitých výsledků.
17

 

 

                                                 
17

 VALOUCH, P. Účetnictví. 2. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008.                    

     113 s. ISBN 978-80-7375-204-0 
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Efektivní rozvoj společnosti vyžaduje racionální hospodaření s výrobními 

faktory, což představuje snahu dosáhnout s minimem spotřeby výrobních faktorů 

maximum užitku. Z uplatnění této zásady vyplývá pro činnost společnosti požadavek 

soustavného snižování nákladů. To má vazbu nejenom na zisk, dosažení efektivnosti  

a zlepšení finanční situace,  ale i na hodnotu podniku, která se v současnosti prosazuje 

jako rozhodující kritérium hodnocení efektů všech aktivit společnosti.
18

  

 

Analýza nákladů ve společnosti je problémem, ke kterému je třeba přistupovat 

diferencovaně v závislosti od způsobu jejich zobrazení, cílů analýzy, uživatelů, 

požadovaného stupně podrobnosti apod.  

 

Zákon o účetnictví
19

 definuje náklady následovně: „Nákladem se rozumí snížení 

ekonomických užitků účetní jednotky v účetním období, které se dá spolehlivě ocenit.“ 

Vznik nákladů anebo jejich zvýšení způsobuje snížení vlastního jmění prostřednictvím 

výsledku hospodaření, což vede k úbytku majetku či zvýšení závazků.
20

  

  

Mezi nejdůležitější hlediska nákladů lze zahrnout členění dle následujících 

položek: 

 

 kritéria nákladového druhu, 

 druhového členění, 

 účelu, na který byly náklady vynaloženy, 

 místa spotřeby (vzniku nákladů), 

 kalkulačního třídění, 

 daňových účelů, 

 finančních analýz. 

 

 

 

                                                 
18

 CISKO, Š. a kolektiv. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Žilina: Edis, 2006. 256 s.                         

     ISBN 80-8070-635-2 
19

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
20

  SUHÁNYIOVÁ, A. Účetnictvo I. Zbierka príkladov. Košice: Technická univerzita, 2007. 118 s. ISBN  

     978-80-8086-072-1 
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Pro společnost DISA v. o. s. je důležité kritérium nákladového druhu. Toto 

členění je hlavním požadavkem, které se uplatňuje ve finančním účetnictví, a také 

základním způsobem klasifikace nákladů na účely získávání přehledu o jejich struktuře. 

Jedná se o členění nákladů do jednotlivých skupin podle ekonomicky stejnorodých 

druhů, přičemž každá skupina obsahuje  jeden nákladový druh. Toto členění je popsáno 

v tabulce 1. 

 

 

Tabulka 1: Členění nákladů dle druhu 
 

Úč. 

sk. 
Druh Příklad 

50 Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu, energie, prodané zboží 

51 Služby 
Opravy a udržování, cestovné, náklady na 

reprezentaci 

52 Osobní náklady 
Mzdové náklady, příjmy ze závislé činnosti, 

odměny, sociální náklady 

53 Daně a poplatky 
Silniční daň, daň z nemovitostí, ostatní daně a 

poplatky 

54 Jiné provozní náklady 
Zůstatková cena prod. majetku, prodaný materiál, 

dary, sml. pokuty a úroky z prodlení, odpis 

pohledávky, manka a škody 
55 

Odpisy, rezervy a 

opravné položky 

provozních nákladů 

Odpisy, tvorba rezerv, tvorba opravných položek, 

zúčtování oprávek, zúčtování komplexních nákladů 

příštích období 
56 Finanční náklady 

Prodané cenné papíry, úroky, kurzové ztráty, 

náklady z finančního majetku 

57 
Rezervy a opravné 

položky finančních 

nákladů 

Tvorba rezerv, tvorba opravných položek 

58 Mimořádné náklady Škody, tvorba rezerv, ostatní mimořádné náklady 

59 
Daně z příjmů a 

převodové účty 

Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, 

dodatečné odvody, převod nákladů 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Jelikož se náklady společnosti významně podílejí na jejím celkovém 

hospodaření, je důležité věnovat jejich optimalizaci a řízení náležitou pozornost.
21

 

 

                                                 
21

 VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů. 1. vydání. Praha:  

    Professional Publishing, 2003. 262 s. ISBN 80-86419-45-2 
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Veškeré potřebné informace k vypracování finanční analýzy společnosti  

a analýze nákladů je možné získat z účetních výkazů, a to především z rozvahy  

a výkazu zisků a ztrát. Předmětné výkazy jsou nezbytným podkladem pro zjištění  

a správné posouzení celkové finanční situace společnosti. Dohromady tak tyto výkazy 

podávají základní a ucelený přehled o její majetkové a finanční situaci.  

 

 

1.4. Financování podnikatelského záměru 

 

Financování podnikatelského záměru a zvolení správného způsobu, jak 

předmětný investiční projekt financovat, je zcela jistě složitou záležitostí. Možnosti  

a dostupnost zdrojů se odvíjí nejen od velikosti společnosti a její právní formy,  

ale záleží také na skutečnosti, zda je projekt realizován již zavedeným a fungujícím 

podnikatelským subjektem či se jedná o subjekt nově vznikající. Obecně se zdroje 

financování dělí na interní a externí.  

 

Při rozhodování o způsobu financování investic společnosti je nutné zvážit 

veškeré aspekty. Mezi tyto patří např. daňové úspory, úrokové sazby, sazby odpisů  

a zvolená metoda odpisování, výše a doba leasingových splátek či faktor času. 

 

 

1.4.1. Nerozdělený zisk 

 

Jednou z možností financování investičního projektu je nerozdělený zisk. Jedná 

se o tu část zisku po zdanění, která nebyla rozdělena na výplatu dividend, tantiém  

či tvorbu fondů. Výhodou financování pomocí nerozděleného zisku je skutečnost,  

že z tohoto zdroje lze krýt i investice s vyšším rizikem, na které je obtížné získat externí 

zdroje. Naopak se však jedná o poměrně málo stabilní zdroj financování ve srovnání 

s úvěrem a v současné době relativně dražší. 
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1.4.2. Bankovní úvěr 

 

Bankovní úvěry patří mezi externí zdroje financování investičního projektu. 

Mezi nejčastěji používané se řadí střednědobé a dlouhodobé úvěry, které jsou splatné ve 

lhůtách jednoho až pěti let, v případě dlouhodobých úvěrů s delší dobou splatností. 

Krátkodobé úvěry lze použít k financování investičního projektu, avšak pouze na 

překlenovací období. Dlouhodobé úvěry jsou poskytované ve formě investičního či 

hypotečního úvěru. Výše uvedené úvěry lze získat ve dvou formách, a to jako bankovní 

úvěr ve formě finančních prostředků či jako dodavatelský úvěr, který je poskytován 

v podobě dodávek fixního majetku dodavatelskou společností.  

 

 Zapůjčení finančních prostředků na podnikatelské aktivity probíhá nejčastěji                   

od komerčních bank a má určitý režim splácení. Charakteristickým znakem bankovního 

úvěru je návratnost, kde se příjemce úvěru zavazuje částku ve stanovené lhůtě                  

splatit. Jedná se tedy o úmor neboli splátky investičního úvěru, které mohou být roční, 

čtvrtletní či měsíční, a úroky. Úroky představují cenu za poskytnuté finanční 

prostředky. Výše splátek úvěru a úroků jsou závislé na režimu splácení. Může se jednat 

o individuální splátkový kalendář, splátky konstantním úmorem či splátky s konstantní 

anuitou.
22

 V běžné praxi si dále komerční banky zajišťují návratnost půjčených 

finančních prostředků pro případ nepředvídatelných okolností, a to formou ručení ve 

výši poskytovaného úvěru.  

 

 

1.4.3. Leasing 

 

Leasing patří mezi finanční zdroje s poměrně náročnou právní, účetní a daňovou 

problematikou. Finanční leasing poskytuje nájemci právo odkupu pronajímaného 

předmětu na konci období. Současně právním vlastníkem po celou dobu pronájmu je 

pronajímatel. Smyslem leasingu je pořízení potřebného předmětu, a to prostřednictvím 

splátek nájemného po dobu jeho životnosti. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, na 

základě kterém převádí vlastník předmět leasingu na uživatele veškerá rizika a výnosy 

                                                 
22

 KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic. Brno: CERM, 2002. 227 s. ISBN 80-214-2089-8 
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s vlastnictvím daného majetku. V případě, že společnost vypracovává podnikatelský 

záměr, musí správně určit výši splátky leasingu.
23

 

 

Výhodou výše uvedeného financování je skutečnost, že leasingové splátky je 

možné zahrnout do nákladů, čímž se sníží základ pro výpočet daně z příjmů. Leasing 

představuje efektivní způsob poskytování úvěru. Nevýhoda spočívá v tom, že pro 

podniky s dobrým přístupem k úvěrovým zdrojům je leasing dražší varianta 

financování. Problémy mohou také nastat při zásazích do daného předmětu, jelikož 

jakýkoliv zásah či operace vyžaduje souhlas pronajímatele.  

 

 

1.4.4. Jiné zdroje 

 

Jako jiné zdroje financování mohu jmenovat odpisy, jakožto interní zdroj 

financování, financování dlouhodobými rezervami, financování kmenovými  

či prioritními akciemi nebo podnikovými obligacemi, venture kapitálem, business 

angels atd. Zvláštní a samostatnou kapitolou se stává financování dotacemi ze 

strukturálních fondů Evropské unie či zvýhodněnými úvěry ČMZRB
24

. 

 

Strukturální fondy jsou také jednou z možností financování podnikatelského 

záměru. Předmětné fondy slouží ke snižování rozdílů ve vyspělosti jednotlivých regionů 

Evropské unie a podpoře hospodářské a sociální soudržnosti. V České republice existuje 

celá řada programů, které jednotlivé oblasti podpory pokrývají. V případě 

zpracovatelského průmyslu se jedná především o Operační program Podnikání  

a Inovace. Tyto finance nejsou v žádném případě určeny k záchraně nevýkonných  

či neefektivních společností bez koncepčního plánu. Naopak podpora v jednotlivých 

programech je navržena tak, aby se posílila konkurenceschopnost, využívání nových 

technologií, zavádění nových produktu, technologií a služeb, snižování energetické 

náročnosti výroby a proexportní marketingové aktivity. 
25

  

                                                 
23

  KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic. Brno: CERM, 2002. 227 s. ISBN 80-214-2089-8 
24

  Českomoravská záruční a rozvojová banka 
25 PROKOP, M. Finanční průvodce pro malé a střední podniky, aneb kudy vede cesta k penězům [online]. 

Praha: CzechInvest, [2004] [cit. 2011-10-10]. Dostupné z WWW:                                                        

<http://www.czechinvest.org/data/files/financni-pruvodce-12-cz.pdf >. 



 34 

Úvěry za výhodných podmínek či bankovní záruky k získání úvěrů od 

komerčních bank mohou získat malé a střední podniky právě u ČMZRB. Výhodné 

podmínky financování lze získat díky podpoře, která je poskytována z prostředků 

státního rozpočtu a od roku 2004 taktéž ze strukturálních fondů Evropské unie. Jedná se  

o specializovanou banku s většinovou účastí státu, která na základě programů 

schválených vládou poskytuje různé typy podpor pro malé a střední podniky. 

 

 

1.5. Zhodnocení efektivnosti investic 

 

Rozhodnutí o dlouhodobé investici je typickým strategickým rozhodnutím, při 

kterém je nutné vybrat vhodnou investiční alternativu. Tato možnost by měla být pro 

společnost nejvýhodnější a v budoucnu by měla přinést co nejvyšší přínos. To znamená, 

že pokud společnost investuje současná aktiva, očekává budoucí výnos. Rozhodnutí 

proto musí být úplné, přesné a reálné.
26

 Předmětné rozhodnutí je nutné vynést na 

základě hodnocení jednotlivých alternativ pomocí různých nástrojů a technik. Níže 

popisuji metody, které napomohou rozhodnutí o dané investici a dají majitelům 

společností či manažerům informace o zhodnocení efektivnosti investice.     

 

 

1.5.1. Doba návratnosti 

 

Hodnocení investičních rozhodnutí pomocí metod doby návratnosti neboli doby 

úhrady patří k tradičním postupům. Jedná se o nejvíce používanou metodu v praxi. 

„Doba úhrady je definována jako celková doba návratnosti investičních prostředků 

vložených do projektu jeho plánovanými příjmy, které jsou vyjádřeny budoucími 

hotovostními toky, přičemž tyto hodnoty jsou vztaženy k určitému, obvykle ročnímu 

období.“
 27

 

 

 

                                                 
26

 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. vydání. Praha: Grada, 2009. 736 s.                                        

     ISBN 978-80-247-3024-0   
27

  tamtéž 
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Pro výpočet doby návratnosti je dán jednoduchý vzorec: 

 

 
Zr

KV
DN   

 

Kde: DN - doba návratnosti 

  KV - kapitálový výdaj 

Zr - roční zisk po zdanění 

 

 

 Nevýhodou výše uvedeného vzorce je skutečnost, že nebere v úvahu příjmy 

vzniklé po době návratnosti až do konce životnosti. Dále je možné za příjem z investic 

považovat odpisy a počítat s hodnotami plánovanými v jednotlivých letech. V tomto 

případě pak lze použít následující vzorec: 

 

 



DN

t

DN

t

CFOtZrKV
11

)(  

 

Kde: KV - kapitálový výdaj  

DN - doba návratnosti 

  t - jednotlivé roky existence a životnosti 

Zr - roční zisk po zdanění 

Ot - odpisy 

  CF - cash flow 

  

 

 Návratnost je dána rokem životnosti investičního projektu. Výše uvedený vzorec 

nezohledňuje časovou hodnotu peněz, a tudíž je nutné použít diskontované cash flow. 

Vzhledem k těmto nedostatkům není doba návratnosti příliš vhodným kritériem pro 

hodnocení investičního projektu. Může však posloužit jako doplňkový ukazatel.
 28

 

 

                                                 
28

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vydání. Brno: Computer Press,  

    2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-1 
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1.5.2. Čistá současná hodnota 

 

Současná hodnota je metoda, která používá časovou hodnotu peněz pro tvorbu 

dlouhodobých rozhodnutí zabývajících se oceňováním investičních příležitostí. Ta se 

přepočítává pomocí diskontování budoucích příjmů a výdajů generovaných danou 

investicí k současnému okamžiku. Předmětná metoda patří mezi oblíbená kritéria, avšak 

v praxi se častěji používá její modifikace, a to čistá současná hodnota (net present 

value).  

 

„Tato metoda pracuje s předpokladem rozdílu současných hodnot všech 

budoucích příjmů i výdajů plynoucích z dané investice. Jedná se vlastně o součet 

čistých hotovostních toků vytvořených během životního ekonomického cyklu dané 

investice.“ 
29

 

 

Čistou současné hodnotu lze vyjádřit pomocí následujícího vzorce: 
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Kde: N - celková doba pořízení a živostnosti 

  t - jednotlivé roky existence a životnosti 

  i - úroková míra 

  Pt - očekáváné peněžní příjmy v n-tém roce existence 

  KV - kapitálový výdaj 

 

 

1.5.3. Index rentability 

 

Abychom dokázali vyjádřit a zobrazit míru ziskovosti a rentability kapitálu, 

použijeme metodu nazvanou index rentability. Jedná se o doplňkový poměrový ukazatel 

                                                 
29

 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. vydání. Praha: Grada, 2009. 736 s.                                        

     ISBN 978-80-247-3024-0   
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efektivnosti investičního projektu. Index rentability je stanoven jako podíl současné 

hodnoty budoucích příjmů a současné hodnoty budoucích výdajů projektu.  
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Kde: N - celková doba pořízení a živostnosti 

  t - jednotlivé roky existence a životnosti 

  i - diskontní sazba investičního projektu 

  Pt - příjmy z investice v jednotlivých letech 

  KV - kapitálový výdaj 

 

 

1.5.4. Vnitřní výnosové procento 

 

Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti představuje výnosnost, 

kterou daná investice přinese během svého životního investičního cyklu. Lze jej taktéž 

označit jako úrokovou míru výnosnosti investičního projektu, při které společnost 

dosáhne plánovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů.
 30
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Kde: ČSHn - čistá současná hodnota při nižší úrokové míře 

  ČSHv - čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře 

  in - nižší úroková míra 

  iv - vyšší úroková míra 

 

 

                                                 
30

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vydání. Brno: Computer Press,  

    2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-1 
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 Metoda hodnocení investičních příležitostí pomocí vnitřního výnosového 

procenta může být interpretována i tak, že společnosti ukáže, na jaký druh a na jak 

úročený bankovní účet by měla vložit své volné peněžní prostředky určené pro danou 

investici, aby dostala na konci sledovaného období stejné výnosy, které by vynesla daná 

investice.
 31
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 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. vydání. Praha: Grada, 2009. 736 s.                                        

     ISBN 978-80-247-3024-0 



 39 

2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

  

V souvislosti s cílem diplomové práce, který představuje zpracování a návrh 

podnikatelského plánu na vybudování školicího a vzdělávacího střediska, je obsahem 

kapitoly druhé detailní analýza společnosti a její finanční pozice zaměřená na ověření 

připravenosti společnosti na zamýšlený projekt. Na základě provedených analýz bude 

možné identifikovat současnou situaci v dané společnosti a ověřit, zda jsou vhodné 

podmínky pro zpracování podnikatelského záměru.  

 

V úvodu je stručně popsána charakteristika předmětné společnosti, v následující 

části se dále věnuji vypracování samotné finanční analýzy vyplývajících z údajů 

v rozvaze a výkazu zisků a ztrát za sledované období. Závěr analytické části obsahuje 

zhodnocení získaných výsledků, na základě kterých jsem v následující kapitole navrhla 

možný podnikatelský záměr. 

 

 

2.1. Charakteristika společnosti 

 

Společnost DISA v. o. s.  se zabývá pokrokovými technologiemi v oblastech 

úpravy a dezinfekce vody, čerpáním pitných a průmyslových vod, vyhledáváním 

plynovodů, vodovodů, produktovodů a lokalizací poruch na nich. Dodává také 

kamerové systémy pro optickou kontrolu stavu kanalizace a potrubí s možností měření 

deformace, 3D monitoring a zavádění sítě do GIS
32

. Jako doplněk jsou dodávány 

technologie bezvýkopových oprav a různá příslušenství potrubních systémů a další. 

Hlavní potenciál firmy spočívá v nabídce kompletních služeb na míru individuálním 

požadavkům a potřebám klienta.  

 

Od svého založení v roce 1990 pracuje úspěšně v oblasti zastupování 

zahraničních firem na českém a slovenském trhu. Díky svým úspěchům vybudovala 

                                                 
32 GIS - geografický informační systém 
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silnou pozici v oblasti řešení náročných technologických problémů včetně realizace 

dodávek a subdodávek investičních celků. 

 

Tabulka 2 zobrazuje základní identifikační údaje společnosti. 

 

 

Tabulka 2: Identifikační údaje 

Identifikační údaje 

Obchodní jméno DISA v. o. s. 

Sídlo Barvy 784/1, Brno, PSČ 638 00 

IČ 00205907 

DIČ CZ00205907 

Právní forma 111 - veřejná obchodní společnost 

Zapsaná OR vedený KS v Brně, oddíl AXXXI, vložka 111 

Vznik společnosti 30. října 1990 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v 

celém rozsahu statutární orgán společnosti, a to kterýkoliv ze společníků. Kdo v souladu 

s organizačním řádem je pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž 

při této činnosti obvykle dochází. Pokud v souladu se stanovami tyto úkony nejsou 

vysloveně vyhrazeny jednotlivým orgánům společnosti. Za společnost podepisuje 

kterýkoliv ze společníků, a to tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.  

 

 

Tabulka 3: Statutární orgán a společníci 

Statutární orgán 

Ing. Karel Zlámal 

Ing. František Pahorecký 

Společníci 

Ing. Karel Zlámal 

Ing. František Pahorecký 

Jakub Pahorecký 

Zuzana Juřeníková Zlámalová 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Strategie dalšího rozvoje společnosti DISA v. o. s. spočívá v poskytování vysoce 

profesionálních a kvalitních služeb, které budou zprostředkovány kvalifikovanými 

zaměstnanci společnosti. Podmínky vývoje a prosperity společnosti spočívají ve 

zvyšování kvality lidského potenciálu prostřednictvím efektivního systému školení  

a vzdělávání zaměstnanců, ve vyvíjeném know-how společnosti a v práci s kvalitními 

technologiemi a odpovídajícím informačním systémem. Z tohoto důvodu společnost 

plánuje projekt zaměřený na zkvalitnění systému vzdělávání pracovníků a v rámci toho 

se snaží o zdokonalení materiálního a technologického zázemí společnosti  

s požadavkem provázanosti, které by se mělo projevit v celkové úrovni a v obratu 

společnosti. V roce 2010 dosáhla společnost tržeb 142,2 mil. Kč a kladného 

hospodářského výsledku ve výši 22,6 mil. Kč před zdaněním.  

 

Dle klasifikace CZ-NACE, která představuje odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností, má společnost následující činnosti podnikání: 

 

 

Tabulka 4: Hlavní a vedlejší CZ-NACE 

Hlavní CZ-NACE 

Název 465200 velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením 

a jeho díly Vedlejší CZ-NACE 

Název 261000 výroba elektronických součástek a desek 

271100 výroba elektrických motorů, generátoru a transformátorů 

412000 výstavba bytových a nebytových budov 

461000 zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

465000 velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením 

469000 nespecializovaný velkoobchod 

702000 poradenství v oblasti řízení 

711000 architektonické a inženýrské činnosti a související technické 

poradenství 
712000 technické zkoušky a analýzy 

 

 

Předmětná klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální 

změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou 

realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi než byla klasifikace 

OKEČ, kterou klasifikace CZ-NACE od 1. ledna 2008 nahradila. 

http://www.businessinfo.cz/cz/okec/
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 Z následujícího grafického znázornění lze získat přehled o struktuře 

ekonomických činností dle podílu, kterým se společnost věnuje.  

 

 

Graf 1: Struktura ekonomických činností 

  

35 % velkoobchod s elektronickým a telekom. zařízením a jeho díly

10 % výroba elektronických součástek a desek

10 % výroba elektrických motorů, generátoru a transformátorů

5% zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

35 % nespecializovaný velkoobchod

5 % technické zkoušky a analýzy

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Na obrázku níže je naznačeno sledování vazeb mezi ekonomickými subjekty se 

zachycením fundamentálních a rizikových informací ekonomicky spjatých skupin  

a kreditních informací o právnických a fyzických osobách. Tento systém slouží jako 

unikátní nástroj pro efektivní zobrazení vztahů a vazeb mezi společnostmi, statutárními 

zástupci a dalšími ekonomicky aktivními subjekty (živnostníci, správcové konkurzní 

podstaty, apod.) včetně historického vývoje.  

 

V dnešním světě informací potřebuje každá úspěšná společnost řídit svá 

potenciální rizika, která vznikají např. při stanovování lhůt splatnosti faktur u nových 

partnerů, a proto je důležité rozkrýt pozadí každého ekonomicky aktivního subjektu 

nejen v České republice. Informace jsou garantované a úplné. 

 

Co se týká hodnocení systému sledování vazeb, nebyly zde nalezeny žádné 

negativní jevy jako např. dluhy, exekuce, insolvence, ani zástavní právo na majetek 

společnosti. Obrázek 3 s legendou, která vysvětluje jednotlivé vazby přikládám 

současně v příloze. 
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Obrázek 3: Vazby mezi ekonomickými subjekty 
 

 

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

 

 

Společnost DISA v. o. s. zaměstnává v současné době 28 zaměstnanců, a to na 

hlavní pracovní poměr. V případě potřeby dalších služeb a činností, které není 

společnost schopna obstarat si ve vlastní režii, se obrátí na jiné dodavatelské subjekty. 

Využívá tedy částečného outsourcingu především v oblasti proškolování svých 

zaměstnanců.  

 

Společnost se dělí na divizi Dezinfekce a úprava vody, Čerpadla, Detekční 

technika a kamerové systémy pro inspekci kanalizace, Příslušenství potrubních systémů 

a Ekonomické a účetní oddělení, kde každý pracovník z divize má vymezený určitý 
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druh činností a povinností. Tyto funkce jsou rozdělené na základě jednoduché stromové 

struktury, která ukazuje jasné stanovení podřízenosti a role, kde jsou jednotlivé úkoly 

odvozeny z pozice v hierarchii společnosti. Tento typ je vhodný pro běžné úkoly, kdy je 

ve společnosti zaručena kvalita a termíny, z čehož vyplývá, že je vhodný pro předmětné 

typy ekonomických činností.  

 

 

2.2.  Analýza finanční pozice  

 

 V jednotlivých podkapitolách jsem analyzovala současný stav společnosti          

DISA v. o. s. a její finanční situaci v letech 2006 až 2010 na základě nejčastěji 

používaných metod finanční analýzy. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč, 

pokud není uvedeno jinak.  

 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

 

 Na základě poskytnutých údajů z účetních výkazů jsem níže provedla analýzu 

vývoje majetkové a vlastnické struktury společnosti. Z metod analýzy absolutních 

ukazatelů jsem vybrala a níže popsala vertikální analýzu rozvahy, tedy aktiv a pasiv.  

 

Tabulka 5: Vertikální analýza rozvahy 

Rozvaha 
2006 2007 2008 2009 2010 

částka % částka % částka % částka % částka % 

Aktiva celkem 92 600 100,00 82 690 100,00 114 395 93,00 111 504 100,00 93 252 100,00 

Dlouhodobý majetek 29 038 31,36 27 830 34,00 27 699 24,00 26 955 24,00 24 609 26,00 

DNM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DHM 28 934 31,25 27 726 34,00 27 340 24,00 26 348 24,00 23 750 25,00 

Dlouhodobý fin. maj. 104 0,11 104 0,00 359 0,00 607 1,00 859 1,00 

Oběžná aktiva 63 083 68,12 54 706 66,00 86 560 68,00 84 177 75,00 68 268 73,00 

Zásoby 6 930 7,48 7 592 9,18 8 549 0,00 8 267 7,00 9 863 11,00 

Dlouhodobé pohl. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohl. 37 830 40,85 28 904 35,00 51 680 45,00 51 683 46,00 32 526 35,00 

Krátkodobý fin. maj. 18 323 19,79 18 210 22,00 26 331 23,00 24 227 22,00 25 879 28,00 

Časové rozlišení 479 0,52 154 0,00 136 0,00 372 0,00 375 0,00 

Pasiva celkem 92 600 100,00 82 690 100 114 395 100,00 111 504 100,00 93 252 100,00 

Vlastní kapitál 5 299 5,72 5 299 6,00 5 299 5,00 5 298 5,00 5 299 6,00 



 45 

Základní kapitál 17 0,02 17 0,00 17 0,00 17 0,00 17 0,00 

Kapitálové fondy 5 282 5,70 5 282 6,00 5 282 5,00 5 281 5,00 5 282 6,00 

RF, NF a ost. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH z minulých let 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cizí zdroje 87 301 94,28 77 391 94,00 109 096 95,00 106 206 95,00 87 953 94,00 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky 63 225 68,28 62 686 76,00 77 828 68,00 80 552 72,00 75 062 80,00 

Krátkodobé závazky 24 076 26,00 14 705 18,00 31 268 27,00 25 654 23,00 12 891 14,00 

Bankovní úvěry 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

U rozvahy je základnou položka aktiv, která tvoří celkem 100%. S touto 

položkou pak srovnávám ostatní položky. Oběžná aktiva tvoří ve všech pěti 

sledovaných obdobích více než 65 % celkových aktiv, na čemž se podílejí především 

krátkodobé pohledávky. Ve stálých aktivech je nejvýraznější položkou dlouhodobý 

hmotný majetek, který v prvních dvou sledovaných letech jsou v průměru přes 30 %                 

z celkových aktiv společnosti a v dalších letech se pohybují okolo 24 %. 

 

Z uvedené tabulky dále vyplývá, že společnost je převážně financována z cizích 

zdrojů, což není pro společnost právě pozitivní situace. Koeficient zadluženosti se              

u společnosti DISA v. o. s. pohyboval ve všech letech kolem 95 %. Nedosahoval tak 

doporučeného pravidla, aby vlastní kapitál k cizím zdrojům byl cca 50:50. Protože však 

společnost vykazuje nulové nebo velmi nízké nákladové úroky, nejedná se o zadlužení  

z úvěrů nebo půjček, ale o závazky ke společníkům, kteří jsou současně i statutárním 

orgánem společnosti. Tato skutečnost částečně snižuje riziko předlužení. 

 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Čistý pracovní kapitál představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými závazky. Přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými závazky 

představuje skutečnost, že společnost má dobré finanční zázemí a je likvidní. Po celou 

dobu sledovaného období převažují oběžná aktiva nad krátkodobými dluhy  

a s postupem času tato hodnota stoupá.  
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Tabulka 6: Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 

čistý pracovní kapitál  39 007 40 001 55 292 58 523 55 377 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Analýza  poměrových ukazatelů 

 

 Podstatou této kapitoly a následujících odstavců je vypracování finanční analýzy 

na základě poměrových ukazatelů. Cílem je pak interpretace získaných informací včetně 

jejich komentáře. 

 

 

 Ukazatele rentability 

 

 Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že u všech vypočtených ukazatelů dochází 

pouze k nepatrnému kolísání a vypočtené hodnoty jsou celkem stabilní. K tomuto 

vývoji přispěly různé důvody, které v jednotlivých letech působily s rozdílnou 

intenzitou. Předmětné skutečnosti jsou zmíněny dále v textu v závislosti na jednotlivých 

ukazatelích. 

 

 

Tabulka 7: Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE
33

 5,13 4,43 6,92 5,93 4,27 

ROA
34

 0,29 0,28 0,32 0,28 0,24 

ROCE
35

 0,40 0,34 0,44 0,37 0,28 

ROS
36

 0,18 0,17 0,21 0,17 0,16 

ROI
37

 0,29 0,25 0,39 0,34 0,24 

PMOS
38

 0,18 0,17 0,21 0,17 0,16 

EQM
39

 17,47 15,60 21,59 21,05 17,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
33

 ROE - Return Of Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 
34

 ROA - Return Of Assets (rentabilita celkového kapitálu) 
35

 ROCE - Return Of Capital Empoyed (rentabilita vloženého kapitálu) 
36

 ROS - Return Of Sales (rentabilita tržeb)  
37

 ROI - Return Of Investment (rentabilita investic) 
38

 PMOS - Profit Margin Of Sales (zisková marže) 
39

 EQM - Equity Multiplier (multiplikátor jmění akcionářů) 
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 Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA), který vyjadřuje výnosnost 

celkových vložených aktiv, vypovídá o produkční síle veškerých aktiv společnosti,    

tedy jak je společnost schopna produkovat zisk s danými aktivy. Ve sledovaném období 

přinesla vložená aktiva do společnosti pozitivní výsledky. V roce 2008 přinášela              

aktiva největší zisk. V posledních dvou letech tato hodnota nepatrně klesá. Na výše 

uvedené měla velký podíl skutečnost, že v tomto roce byly vynakládány vysoké částky 

na ostatní provozní výnosy.  I přes tuto skutečnost jsou však hodnoty tohoto ukazatele 

uspokojivé. 

 

 Ukazatel rentability investic (ROI) má v podstatě stejnou vypovídací schopnost 

jako ukazatel rentability celkového kapitálu, avšak namísto celkových aktiv společnosti 

se zohledňuje veškerý vložený kapitál, tedy zdroje společnosti. Z výše uvedeného 

vyplývá, že ukazatel rentability investic tedy prochází obdobným trendem jako ukazatel 

rentability celkového kapitálu.  

 

 Následující dva ukazatele, rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a cizího kapitálu, 

podávají detailnější informace, a to srovnání dosaženého zisku se dvěma základními 

složkami pasiv. Rentabilita vlastního kapitálu je měřítkem, který vypovídá  

o zhodnocení vložených prostředků. Z vypočtených hodnot je zřejmé, že společnost 

DISA v. o. s. dosahuje zisku, který se i přes meziroční pokles udržel na velice dobré 

úrovni. V optimálním případě by měl být větší než ukazatel ROA, což je i v případě 

sledované společnosti. Obdobný trend lze sledovat i u ukazatele rentability cizího 

kapitálu.  

 

 Ukazatel rentability tržeb (ROS) a zisková marže (PMOS) na rozdíl od 

předchozích ukazatelů pracují namísto aktiv s hodnotou tržeb, což znamená, že              

vypočtená hodnota udává velikost zisku dosaženého z 1 Kč tržeb. Ve výpočtu jsou 

zahrnuty celkové tržby společnosti, to znamená tržby za zboží, tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a tržby za prodej majetku a materiálu. Nejvyšší ziskovosti na objem 

tržeb je dosaženo v roce 2008, v ostatních sledovaných letech jsou hodnoty nepatrně 

menší.    
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Graf 2: Vývojový trend ukazatelů rentability 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Z výše provedené analýzy společnosti DISA v. o. s. je zřejmé, že dosahuje 

zisku, který se i přes meziroční pokles udržel dle ukazatelů rentability ROA, ROE  

a  ROS na velice dobré úrovni. Nepatrně se však snížily tržby a přidaná hodnota. 

 

 

 Ukazatele aktivity 

  

 Vývoj aktivity ve společnosti posuzuji podle vybraných ukazatelů, které jsou 

zobrazeny v následující tabulce. Pro výpočty jednotlivých ukazatelů jsem použila denní 

tržby dle kalendářních dnů. 

 

 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2006  2007  2008  2009  2010  

obrátka aktiv 1,61 1,67 1,53 1,70 1,53 

obrátka fixních aktiv 5,14 4,97 6,33 7,02 5,78 

obrátka zásob 21,52 18,23 20,52 22,88 14,42 

obrátka závazků 7,60 11,66 7,01 8,60 14,68 

doba obratu aktiv 226,6

1 

218,1

2 

238,6

1 

215,2

1 

239,2

8 doba obratu stálých aktiv 71,06 73,41 57,78 52,02 63,14 

doba obratu zásob 192,9

3 

233,4

9 

192,0

2 

195,6

5 

176,3

5 průměrné inkasní období 92,54 76,21 107,7

6 

99,72 83,41 

doba obratu kr. závazků 48,02 31,32 52,23 42,42 24,87 

doba obratu kr. pohledávek 92,58 76,24 107,5

0 

99,75 83,46 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Vázanost celkových aktiv srovnává celková aktiva společnosti s dosaženými 

tržbami s cílem určit, jak efektivně jsou aktiva využívána. Ukazatel obratovosti aktiv 

udává, kolikrát vstoupí jednotlivé položky za období jednoho roku do procesu 

dosahování tržeb. Z vypočítaných hodnot obrátek aktiv vyplývá, že hodnoty nevybočují 

z oborového průměru. Společnost tedy zachází se svými aktivy efektivně a pohybuje se 

v rozmezí doporučených hodnot 1,6 - 3.  

 

Ukazatel obratu fixních aktiv měří využití stálých aktiv (budov, strojů a jiných 

zařízení a dlouhodobých majetkových částí). Je významný při rozhodování o tom, zda 

pořídit další produkční investiční majetek. Nižší hodnota než průměr v oboru je 

signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, 

aby omezili investice. Tato rovnice vyjadřuje využívání dlouhodobého majetku. 

V optimálním případě by měla být vyšší než u obratu celkových aktiv, což analyzovaná 

společnost opět splňuje. 

 

 Hodnoty ukazatele obrátky zásob vyjadřují, kolikrát se jednotlivé zásoby 

v průběhu roku prodají a opět uskladní. Je důležité sledovat jejich vývoj, jenž by měl 

mít klesající tendenci. Výsledky tohoto ukazatele jsou opět optimální, neboť na konci 

sledovaného období došlo k poměrně výraznému poklesu doby obratu zásob na        

hodnotu 14. 

 

 Na stejném principu jsou založeny i ukazatelé doby obratovosti pohledávek  

a závazků. Cílem ukazatele doby obratovosti pohledávek je stanovit průměrný počet 

dní, po které odběratelé zůstávají dlužní. To představuje dobu, během které je inkaso 

peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Vzhledem ke skutečnosti, že 

společnost v účetnictví neevidovala žádné pohledávky, není možno předmětný ukazatel 

vypočítat. Naopak doba obratu závazku přibližuje dny mezi příjmem a platbou neboli 

jak dlouho společnost odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Hodnoty se pohybují 

mezi 25 a 52 dny, přičemž nejnižší hodnota nastává v posledním sledovaném roce 2010. 
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Graf 3: Vývojový trend ukazatelů aktivity 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Ukazatele likvidity 

  

 Pro hodnocení oblasti platební schopnosti společnosti jsem vybrala tři 

nejpoužívanější ukazatele likvidity, které jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity 

Ukazatele 

likvidity 

2006  2007  2008  2009  2010  

běžná likvidita 2,62 3,72 2,77 3,28 5,30 

pohotová likvidita 2,33 3,20 2,49 2,96 4,53 

okamžitá likvidita 0,76 1,24 0,84 0,94 2,01 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 Likvidita společnosti poukazuje na její schopnost hradit závazky v daném 

okamžiku. V jistém smyslu tedy určuje důvěryhodnost dané společnosti. Ukazatele 

likvidity jsou dostatečné za celé sledované období. 

  

 Běžná likvidita informuje o skutečnosti, kolikrát oběžná aktiva převyšují 

závazky, tedy informuje o budoucí platební schopnosti společnosti. Předpokládá se, že 

společnost z oběžných aktiv dosáhne v budoucnosti určitých tržeb. Aby byla likvidita 

zachována, měla by oběžná aktiva tvořit alespoň 150 % závazku, tedy ukazatel 

dosahovat hodnoty 1,5. Tuto podmínku společnost splnila ve všech sledovaných letech, 
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a to mnohonásobně vícekrát. To znamená, že společnost má přiměřenou strukturu aktiv 

neboli poměr stavu zásob k výši peněžních prostředků. Z tohoto ukazatele je patrné, že 

společnost je dlouhodobě dostatečně likvidní, a to po celé sledované období. Ukazatel 

běžné likvidity má však jisté nedostatky, ke kterým je třeba při hodnocení  

a následovaném plánování přihlížet. Patří k nim např. neposuzování struktury 

krátkodobých závazků z pohledu jejich splatnosti a struktury pohledávek vzhledem 

k jejich nesplacení či nedobytnosti. 

  

 Pohotová likvidita vyjadřuje stejný poměr jako likvidita běžná, avšak s tím 

rozdílem, že ze svého obsahu vylučuje zásoby a nedobytné pohledávky. Tímto se snaží 

odstranit zmíněné nedostatky předchozího ukazatele. Z tabulky je patrné, že ukazatel 

neklesá pod hodnotu nepřijatelnou pro banky, tj. pod hodnotu 1. Doporučené standardy 

jsou v rozmezí 1 až 1,5, což společnost ve sledovaných letech výrazně převyšuje. Výše 

uvedené ukazatele tedy vykazují pozitivní hodnoty.  

  

 Nejpřesnějším ukazatelem schopnosti hradit své právě splatné závazky je 

likvidita okamžitá. Ta zohledňuje pouze peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, 

kterými společnost disponuje. Pro zachování likvidity je potřebná doporučená hodnota 

alespoň ve výši 0,2. Z grafu je patrné, že výrazně nad touto hodnotou se společnost 

pohybovala v průběhu celého sledovaného období. V roce 2010 dosahoval ukazatel 

okamžité likvidity dokonce hodnoty 2. Vývoj všech druhů ukazatele likvidity 

znázorňuje graf 4. 

 

 

Graf 4: Vývojový trend ukazatelů likvidity 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ukazatele zadluženosti 

 

 Celkovou zadluženost společnosti, její vývojový trend, koeficient 

samofinancování a úrokového krytí ve sledovaných letech popisují ukazatele uvedené 

v tabulce níže.  

 

 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006  2007  2008  2009  2010  

finanční páka 17,47 15,60 21,59 21,05 17,60 

celková zadluženost 0,94 0,94 0,95 0,95 0,94 

zadluženost vlastního 

jmění 

11,93 11,83 14,69 15,20 14,17 

úrokové krytí n. a. n. a.  n. a.  n. a. 681,06 

koeficient 

samofinancování  

0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Ukazatel celkové zadluženosti vypovídá o tom, kolik procent aktiv společnosti 

je kryto cizími zdroji. Jeho hodnoty ve sledovaných letech nevykazují žádné výrazné 

výkyvy. Aktiva společnosti jsou letech 2006 až 2010 financována cizími zdroji 

v průměru z  94 %. Avšak vzhledem k nulovým nebo velmi nízkým nákladovým 

úrokům se ale nejedná o zadlužení z úvěrů nebo půjček, ale o závazky ke společníkům, 

kteří jsou současně i statutárním orgánem společnosti. Tato skutečnost částečně snižuje 

riziko předlužení. 

 

 Na zadluženost společnosti lze nahlížet i odlišným způsobem. Ten spočívá                   

v  sestavení ukazatele kvóty vlastního kapitálu, který určuje poměr vlastního kapitálu                 

a celkových aktiv, a je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti. Bankovní 

standardy pro kvótu vlastního kapitálu se pohybují v rozmezí 0,5 - 0,7. Společnost 

dosahuje optimálních hodnot tohoto ukazatele po celé sledované období. Ke svému 

financování používá současně i cizí zdroje.  

 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. 

Literatura uvádí, že pokud jsou úroky pokryty ziskem třikrát až šestkrát, je tato 
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skutečnost dostačující. V letech 2006 až 2009 společnost nevykazovala žádné 

nákladové úroky. Naopak v posledním sledovaném roce 2010 tyto úroky činily 33 tis. 

Kč, což ovlivnilo hodnotu úrokového krytí.   

 

 

Hospodářský výsledek 

 

 Hospodářský výsledek je závislý na vývoji nákladů a výnosů společnosti. Níže 

je uvedena přehledná tabulka, která popisuje jednotlivé druhy nákladů a výnosů včetně 

hospodářského výsledku.  

 

 

Tabulka 11: Vývoj nákladů a výnosů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Na základě nákladů a výnosů je dále možné vypočítat hospodářský výsledek ve 

sledovaných letech.  

  

 

 

Vývoj nákladů a výnosů 2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní výnosy 149 

654 

139 

104 

175 

710 

189 

351 

142 

698 Provozní náklady 124 

709 

116 

284 

143 

780 

158 

800 

122 

579 Provozní HV 24 945 22 820 31 930 30 551 20 119 

Finanční výnosy 1 782 349 4 353 777 2 356 

Finanční náklady 179 1 504 1 166 135 948 

Finanční HV 1 603 -1 155 3 187 642 1 408 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 0 0 

HV za běžnou činnost 26 983 23 303 36 349 31 328 22 442 

Mimořádné výnosy 215 148 323 64 164 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu za mimořádnou 

činnost 

0 0 0 0 0 

Mimořádný HV 215 148 323 64 164 

Výnosy celkem 151 

651 

139 

601 

180 

386 

190 

192 

145 

218 Náklady celkem 124 

888 

117 

788 

144 

946 

158 

935 

123 

527 Hospodářský výsledek za účetní 

období 

26 763 21 813 35 440 31 257 21 691 

Hospodářský výsledek před 

zdaněním 

26 983 23 303 36 349 31 328 22 442 
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Tabulka 12: Hospodářský výsledek   

Hospodářský výsledek 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT
40

 26 983 23 303 36 349 31 328 22 475 

EBT
41

 26 983 23 303 36 349 31 328 22 442 

EAT
42

 26 983 23 303 36 349 31 328 22 442 

NOPAT
43

 20 507 17 710 28 716 25 062 18 205 

NI
44

 27 198 23 451 36 672 31 392 22 606 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Z výše uvedeného je patrné, že společnost dosahovala ve sledovaných letech 

různých hospodářských výsledků, kde výsledné hodnoty podnikatelské činnosti značně 

kolísaly. Nejvyšších hodnot dosahovala společnost v roce 2008. Naopak nejméně 

ziskovým rokem byl poslední sledovaný rok 2010, ve kterém se vlivem celosvětové 

hospodářské krize snížil hospodářský výsledek i předmětné společnosti, což dokazuje           

i níže uvedený graf.  

 

 

Graf 5: Vývojový trend hospodářského výsledku 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

                                                 
40

 EBIT - Earnings Before Interest and Taxes (zisk před odečtením úroků a daní - prov. hosp. výsledek) 
41

 EBT - Earnings before Taxes (zisk  před odečtením daně z příjmů) 
42

 EAT - Earnings After Taxes (čistý zisk po zdanění) 
43

 NOPAT - Net Operating Profit after Taxes (zdaněný výsledek hospodaření před odečtením úroků) 
44

 NI - Net Interest (výsledek hospodaření po zdanění - čistý zisk) 
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 Při procházení všech ukazatelů bylo znát, že jsou některé z nich komplexnější  

a sdělují více důležitých informací, než je tomu u ostatních. U většiny z nich však platí, 

že vypovídají nějakým způsobem o dané společnosti, což lze využít při syntéze 

hodnocení více ukazatelů v komplexní závěr o celé společnosti. Poměrové ukazatele 

jsou svou konstrukcí velmi jednoduché, jelikož se jedná nejčastěji o prostý poměr dvou 

veličin. Výsledkem je pak hodnota, která sama o sobě obvykle nedává jasnou výpověď 

o stavu finanční situace společnosti. Ten dostaneme až po interpretaci těchto hodnot 

v širších souvislostech. Poměrové ukazatele je tedy potřeba vždy hodnotit dohromady, 

ve vzájemných vztazích a s přihlédnutím ke všem známým okolnostem za určité 

období. 

 

 

2.3. Ostatní analýzy  

 

 Mezi ostatní analýzy patří další metody, které vedou ke zjištění stávajícího stavu 

společnosti, a to nejenom z finančního hlediska. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 

si je vědoma vysokých částek vynakládaných na vzdělávání svých zaměstnanců, 

provedla jsem analýzu jednotlivých položek nákladů. Mezi ostatní analýzy jsem také 

zařadila SWOT analýzu.  

 

 

Analýza celkových nákladů  

 

 Ve všech rozvíjejících se oborech je potřebný stálý tok nových materiálů, 

výrobků, služeb a současně i informací. I přes to, že se nejedná o převratné změny, měla 

by společnost tyto změny sledovat, zkoumat všechny stránky procesu a zajišťovat stálé 

zlepšení, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. To se týká i poskytování 

výrobků a služeb týkajících se pokrokových technologií v oblasti úpravy a dezinfekce 

vody a ostatních činností, kterými se předmětná společnost zabývá. Tyto snahy                       

o zlepšení stávajících procesů byly formalizovány pod pojem analýza nákladů. Princip 

spočívá v prověření nákladů na jednotlivé služby, kdy pozornost na nejnákladnější 

položky umožní soustředit úsilí na hledání úspor tam, kde je možný maximální přínos.  
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 Analýza celkových nákladů společnosti ve společnosti vychází z informací 

výkazu zisků a ztrát. Struktura výkazu odpovídá struktuře, v jaké je potřebné vyčíslit 

výsledek hospodaření. Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost vykazuje 

nákladové položky především z hospodářské činnosti, je pro ni důležité sledovat 

náklady podle jednotlivých druhů.  

 

 Skupina ukazatelů nákladovosti pomáhá analyzovat stav a vývoj nákladů a jejich 

vliv na dosahovaný výsledek hospodaření a současně odhalí, jakým směrem a v jaké 

míře ovlivňovali jednotliví parciální ukazatele nákladovosti celkovou nákladovost 

hospodářské činnosti. 

 

 

Tabulka 13: Ukazatele nákladovosti 

Ukazatele nákladovosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu a 

energie 

0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

Služby 0,08 0,07 0,08 0,07 0,13 

Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odpisy DHM 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 

Ostatní provozní náklady 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

Ukazatel produktivity 

DHM 

5,23 5,03 6,59 7,22 6,11 

Ukazatel materiálové 

náročnosti 

0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

 

 Z výše uvedené tabulky je patrné, že největší podíl na celkových vynaložených 

nákladech ve sledovaném období má dílčí skupina nákladů služeb, což dokazuje                         

i níže uvedený graf. V roce 2010 dosahovaly služby dokonce nejvyšší hodnoty za  celé 

sledované období, a to 13,14 %. Důvodem vysokých nákladů vynaložených na                  

služby je zajištění školení pro své zaměstnance a také pro stálé obchodní partnery 

formou outsourcingu. Nákladům na vzdělávání a konkrétním příkladům se věnuji 

v kapitole 2.4.  
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Graf 7: Průměrná spotřeba jednotlivých druhů nákladů v letech 2006 až 2010 v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 K nákladové analýze se vztahuje i tzv. materiálová náročnost výnosů, která 

informuje o tom, jak jsou výnosy zatíženy náklady na materiál a energie. Z výpočtů 

vyplývá, že tento ukazatel má neměnnou tendenci, což je následkem zvyšujících se cen 

elektrické energie, vody, plynu, pohonných hmot a materiálu na straně jedné a současně 

úspor nákladů na straně druhé.  

 

 

SWOT analýza 

  

 V předmětné SWOT analýze jsem uvedla důležité silné a slabé stránky 

společnosti a dále příležitosti, které může společnost efektivně využít, či hrozby, kterým 

by měla v budoucnu předejít.  

 

 Silné stránky - dlouholetá historie společnosti na trhu, stabilní trend tržeb a 

rentability, nízký podíl problematických pohledávek a znehodnocených 

zásob, diverzifikované portfolio odběratelů a dodavatelů, výhodná pozice 

společnosti, dobré jméno společnosti a postavení na trhu, disponibilní 

prostředky na investice, nízká fluktuace zaměstnanců, kvalifikovaní a 

vzdělaní zaměstnanci. 
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 Slabé stránky - nedostačující prostory a kapacita pro vzdělávání vlastních 

zaměstnanců a obchodních partnerů.  

 

 Příležitosti - zlepšení postavení pro získání nových odběratelů, nárůst 

prodejů současným odběratelům, využití problémů konkurence, rozvoj 

dalších prodejních kanálů, zlepšení logistiky, získání klíčových zaměstnanců 

konkurence, rozšíření distribuční sítě.   

 

 Hrozby - ztráta významného odběratele či dodavatele, posílení konkurence, 

vstup nového konkurenta na trh, cenové války s konkurencí, silná pozice 

konkurence v distribučních kanálech, odchod klíčových zaměstnanců, změny 

v podnikatelském prostředí, nové technologie.  

 

 

2.4. Způsob vzdělávání zaměstnanců 

 

Základním předpokladem pro naplnění cílů společnosti a udržení jejího 

významného postavení na trhu je rozvoj schopností, dovedností a kvalifikace 

zaměstnanců, který představuje jednu ze základních priorit společnosti.  

 

Oblast lidských zdrojů je jednou z klíčových oblastí, na kterou se společnost 

zaměřuje. Je si taktéž vědoma skutečnosti, že kvalitním vzděláváním, motivací               

a investováním do rozvoje lidského kapitálu přispěje k vybudování profesionálního 

týmu, který je nejlepší vizitkou a zároveň reklamou společnosti. Aby tedy zvládla 

náročnou a kvalitní činnost a uspokojila své obchodní partnery také v oblasti servisních 

a dodatečných služeb, věnuje nemalou pozornost výběru zaměstnanců a jejich dalšímu 

odbornému růstu. Společnost ročně investuje na vzdělávání a doškolování svých 

zaměstnanců a školení obchodních partnerů v rámci poskytovaných služeb nemalé 

finanční prostředky. Předmětná školení probíhají formou outsourcingu od 

dodavatelských firem a v cizích prostorech.  
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Z níže uvedené tabulky je patrný vysoký podíl nákladů na zvyšování kvalifikace 

a školení zaměstnanců, který má v průběhu sledovaných let stoupající tendenci vyjma 

roku 2009, kdy společnost z části omezila tyto aktivity z důvodu celosvětové 

hospodářské krize. Jeho průměrná hodnota dosahuje hodnoty 18,78. 

 

 

Tabulka 14: Náklady na vzdělání zaměstnanců 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové roční mzdové náklady 10 682 10 501 11 609 14 251 13 352 

Náklady na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců                            
1 878 1 630 2 352 2 313 3 247 

Podíl nákladů na zvyšování kvalifikace na 

celkových mzdových nákladech (v %) 
17,58 15,52 20,26 16,23 24,32 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příkladem vynaložených nákladů na jednoho zaměstnance může být roční 

jazykový kurz, odborné vzdělávací kurzy a konference, účast na seminářích, kurzy                  

o aktuálních informacích z legislativy spojené s předmětem podnikání společnost                   

a další.  

  

Systém vzdělávání ve firmě reaguje jak na aktuální potřeby provozu, tak na  

dlouhodobé cíle strategického rozvoje celé společnosti. Zároveň však respektuje 

potřeby individuálního rozvoje zaměstnanců i manažerů v rámci jejich plánu rozvoje. 

Veškeré vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající 

zaměstnance. Podnikové vzdělávání společnost neustále zkvalitňuje a snaží se o zvýšení 

intenzity a provázanosti vzdělávacích procesu. Hlavním cílem je znalost aktuálních 

předpisů a novinek ze všech oblastí podnikání společnosti, posílení motivace, 

potenciálu a vlastní iniciativy u personálu. Většina školicích aktivit probíhá jako reakce 

na aktuální potřeby firmy a trhu. Společnost každoročně připravuje plán vzdělávání 

obsahující výčet povinných a nepovinných školení. Doposud byli zaměstnanci 

společnosti vzděláváni v prostorách externích firem. Plán vzdělávání vychází  

z podnikatelských záměru společnosti na straně jedné a ze znalostí a dovedností členů 
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týmu na straně druhé. Dalšími faktory ovlivňujícími obsah plánu vzdělávání je vývoj  

a změny na trhu, produkty společnosti a požadavky zákazníku na produkty. 

 

 

2.5. Shrnutí 

 

 Z výše provedené analýzy společnosti DISA v. o. s. je zřejmé, že dosahuje 

zisku, který se i přes meziroční pokles udržel dle ukazatelů rentability ROA, ROE  

a  ROS na velice dobré úrovni. Malý pokles však zaznamenaly tržby a přidaná hodnota. 

Zadlužení společnosti je vysoké, hodnota přesahuje 90 %. Protože však společnost 

vykazuje nulové nebo velmi nízké nákladové úroky, nejedná se o zadlužení z úvěrů 

nebo půjček, ale o závazky ke společníkům, kteří jsou současně i statutárním orgánem 

společnosti. Tato skutečnost částečně snižuje riziko předlužení. Ukazatele likvidity jsou 

dostatečné za celé sledované období. Všechny sledované ukazatele aktivity vykazují 

dobré výsledky. Velmi pozitivně lze hodnotit také poměr osobních nákladů a přidané 

hodnoty, který se pohybuje do výše 50 %. 

 

 Co se týká hodnocení systému sledování vazeb, nebyly zde nalezeny žádné 

negativní jevy jako např. dluhy, exekuce, insolvence, ani zástavní právo na majetek 

společnosti. 

 

 V rámci analýzy nefinančních ukazatelů se hodnotí zejména podíl hlavního 

odběratele. Společnost má jednoho hlavního dodavatele, který tvoří zhruba 10 až 15 % 

tržeb, a dále více minoritních odběratelů. Hlavní dodavatel však nepřekračuje jednu 

třetinu tržeb, což by znamenalo zvýšenou a rizikovou závislost. Měnová struktura tržeb, 

která souvisí s kurzovým rizikem, patří taktéž do méně rizikové skupiny. Společnost 

inkasuje tržby ve dvou měnách, a to v CZK nebo EUR, přičemž pouze 15 % tržeb je 

v cizí měně. 

 

 Z výše uvedených analýz je také zřejmé, že společnost DISA v. o. s. má na 

svých účtech nevyužité finanční prostředky, které by mohla investovat a využít 

efektivněji. Současně je zřejmé, že nemalé náklady představuje nákladová položka 
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služeb, která zahrnuje především náklady na vzdělávání, školení, semináře a konference 

svých zaměstnanců a obchodních partnerů. 

 

 Určitou vypovídací schopnost o stabilitě společnosti má také délka podnikání, 

která je v případě společnosti DISA v. o. s. velmi dlouhá, a to 21 let.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ  

 

 

3.1.  Úvod k návrhové části 

 

 Jak vyplývá z předchozí praktické části diplomové práce, významnou položkou 

je skupina nákladů služeb, které zahrnují i náklady na vzdělávání, školení a semináře 

zaměstnanců a obchodních partnerů, které jsou zajišťovány formou outsourcingu. Jako 

možný návrh řešení jsem níže zpracovala podnikatelský záměr společnosti, jehož 

předmětem je vybudování školicího a vzdělávacího centra. Závěr této kapitoly shrnuje 

získané informace a identifikuje přínos návrhů řešení.  

 

 Hlavním cílem této kapitoly je navržení podnikatelského záměru na vybudování 

školicího a vzdělávacího střediska. Společnost  plánuje financovat předmětný záměr 

z vlastních prostředků, a to z důvodu vysoké sumy disponibilních prostředků na 

bankovních účtech společnosti.  

 

 V diplomové práci zpracovávám dvě varianty podnikatelského záměru. První 

variantou je vybudování školicího střediska financovaného z vlastních prostředků 

společnosti. Druhá varianta představuje tentýž podnikatelský záměr, avšak s možností 

spolufinancování pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. V kapitole 3.2. 

je předložena první varianta podnikatelského záměru. Do tohoto textu jsou kurzívou 

vloženy poznámky a návrhy řešení, které představují druhou variantu podnikatelského 

záměru.    

 

 

3.1.1.  Postup při zpracování návrhové části 

 

Ve druhé, analytické části diplomové práce jsem ověřila finanční pozici 

společnosti za sledované období let 2006 až 2010. Ve třetí části, která obsahuje návrhy 
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řešení a jejich přínosy, jsem navrhla podnikatelský záměr pro vybudování školicího  

a vzdělávacího centra dané společnosti. Společnost DISA v. o. s. disponuje dostatkem 

financí na svých bankovních účtech, aby předmětný podnikatelský záměr financovala ze 

svých prostředků. Nabízí se jí však možnost a zároveň tedy druhá varianta, a to 

spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního 

programu Podnikání a Inovace. Tento program zastřešuje Ministerstvo průmyslu  

a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic jej administruje. Tyto finanční 

prostředky mohou využít společnosti na spolufinancování podnikatelských projektů ve 

zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí z 85 % ze 

strukturálních fondů Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost zvažuje dvě varianty podnikatelského 

plánu. V samotném záměru tedy navrhnu variantu financování z vlastních prostředků. 

Druhá varianta představuje podnikatelský záměr se spolufinancováním pomocí dotace. 

 

 Co se týká použitých výpočtů a tabulek, veškeré údaje jsou uvedené v tisících 

Kč, pokud není uvedeno jinak. Dále jsem v návrhové části uvedla údaje pouze do roku 

2015. Pro výpočet však bylo nutné analyzovat delší období, které jsem zvolila v délce 

deseti let. Předmětné výpočty do roku 2021 jsou přiloženy v příloze. 

 

 

3.1.2. Struktura návrhové části 

  

 Návrhová část je rozdělena do jednotlivých kapitol. Kapitola 3.2. popisuje 

samotný podnikatelský záměr. Vzhledem ke struktuře podnikatelského záměru a ke 

skutečnosti, že část podnikatelského záměru o identifikačních údajích, historii a strategii 

společnosti  jsem podrobně popsala již ve druhé, analytické části, navážu na ně a popíšu 

dále samotný projekt, jeho organizační a provozní zajištění, financování a shrnutí 

záměru projektu a významných skutečností včetně příloh. Následuje kapitola                      

3.3., jejímž obsahem je finanční realizovatelnost podnikatelského záměru. Náplní 

kapitoly 3.4. je cash flow a kapitola 3.5. popisuje výsledné hodnocení podnikatelského 

záměru. Na závěr je shrnuta návrhová část, která je obsahem kapitoly 3.5. Použité 
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tabulky, které jsou obsahem výše zmíněných kapitol, jsou uvedeny v příloze 12 a 13, a 

to v rozšířené verzi s výpočty do roku 2021.     

  

 Při zpracování podnikatelského záměru jsem postupovala podle struktury, kterou 

jsem se inspirovala v literatuře uvedené v teoretické části této práce. Současně je 

struktura jednotlivých kapitol návrhové části uspořádána obdobně jako                                       

u podnikatelských záměrů tohoto typu. Tuto metodiku jsem zvolila z toho důvodu, že 

odpovídá požadavkům poskytovatele dotačního titulu, jež je druhou možnou variantou 

podnikatelského plánu, který navrhuji. V předmětném plánu jsem popsala vytyčené cíle, 

nastavila reálný časový horizont a současně se zamyslela nad veškerými úskalími                    

a bariérami.  

 

Mezi důležité a závazné body podnikatelského plánu, které je nutné v případě 

kvalitního zpracování dodržet, patří následující: 

 

 identifikační údaje společnosti, 

 historie a strategie společnosti, 

 popis projektu, 

 organizační a provozní zajištění projektu, 

 financování projektu, 

 shrnutí záměru projektu a významných skutečností,  

 přílohy. 

 

 

3.2.  Podnikatelský záměr 

 

Název a specifikace předmětu projektu 

 

Záměrem společnosti DISA v. o. s. je vybudování školicího střediska s názvem 

„Školicí a vzdělávací centrum DISA“, které bude sloužit jako zázemí pro školení 

zaměstnanců firmy a spolupracujících partnerů. Realizace projektu řeší prostor pro 
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vzdělávací aktivity. V současné době společnost nedisponuje žádnou školicí místností 

v sídle společnosti a veškeré vzdělávací aktivity jsou zajištěny externě.  

 

Nově navržené školicí středisko bude mít kapacitu 60 až 70 osob. V rámci 

realizace projektu dojde k nákupu pozemku, který by se měl nacházet v blízkosti 

administrativní budovy firmy a sídla společnosti, a výstavbě nové dvoupodlažní 

budovy, která bude sloužit jako centrální školicí a vzdělávací středisko. V rámci objektu 

je navrženo několik větších i menších školicích místností, zázemí pro školitele, 

technické a sociální zázemí.  Jednotlivé místnosti budou vybaveny kvalitními školicími 

pomůckami a dalším zařízením a nábytkem. Zároveň dojde k úpravě okolních 

venkovních ploch. 

 

Společnost bude v nových prostorách provádět školení určená pro všechny 

skupiny svých zaměstnanců, která budou zaměřená na oblast produktů a služeb 

společnosti, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazyků a další oblasti 

včetně soft skills. Zároveň bude sloužit pro nová školení tuzemských i zahraničních 

partnerů. Vzhledem k širokému spektru plánovaných vzdělávacích akcí a velikosti 

cílové skupiny je garantováno dostatečné vytížení školicího střediska. 

 

 

Detailní popis realizace projektu 

 

V rámci realizace projektu dojde k nákupu stavební parcely a výstavby nového 

objektu. Po vyhledání vhodné nemovitosti dojde následně ke zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení. Na výstavbu objektu a další potřebné stavební 

úpravy bude dohlížet stavební dozor a příslušní členové projektového týmu.  

 

V případě, že by společnost využila spolufinancování ze strukturálních fondů 

Evropské unie, na dodavatele stavby bude provedeno výběrové řízení dle pravidel 

OPPI
45

. 

 

                                                 
45

 OPPI - Operační program podnikání a inovace 
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Objekt školicího střediska by měl být situován v těsné blízkosti sídla 

společnosti, avšak nebude propojen dispozičně. Budova je v současnosti předběžně 

navržena jako dvoupodlažní s rovnou střechou. Obvodový plášť bude zděný 

kombinovaný se skleněnými plochami. Školicí středisko bude řešeno tak, aby 

korespondovalo se stávajícími objekty v okolí. Do objektu bude umožněn bezbariérový 

přístup. Před budovou je plánován prostor pro stání 10 -12 osobních vozidel.  

 

V 1. nadzemním podlaží bude umístěna hlavní školicí místnost pro cca 35 osob, 

školicí místnost se vzorkovnou, menší školicí místnosti, volný společenský prostor. 

Provoz přízemí bude mít vlastní sociální zázemí včetně WC pro invalidy a kuchyňku. 

Prostory budou doplňovat dvě technické místnosti. Školicí místnosti v 1. podlaží by 

měly mít celkovou kapacitu 45 až 50 školených osob.   

 

Ve 2. podlaží se budou nacházet další školicí místnosti a kanceláře lektorů, dále 

je zde plánován volný společenský prostor doplněný kuchyňkou. Prostory budou stejně 

jako v 1. podlaží doplněny vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Obě podlaží 

budou osvětleny okny. Propojení obou podlaží je navrženo propojit přímým schodištěm, 

umístěným proti vstupu do budovy. Předpokládaná kapacita školicí místnosti ve                

 2. nadzemním podlaží je plánována na celkovou kapacitu 15 až 20 školených osob. 

 

  Celkové stavební náklady na realizaci projektu zahrnující pozemek a výstavbu 

nového objektu školicího střediska. Tyto náklady se pohybují ve výši 15 mil. Kč.  

 

V souladu s plánovými školicími aktivitami a moderními metodami vzdělávání 

budou pořízeny kvalitní školicí pomůcky a další technické vybavení nezbytné pro 

efektivní fungování a zajištění chodu školicího střediska. Při jejich výběru jsem 

vycházela z předběžného průzkumu na trhu a brala zřetel na účelovost, praktičnost  

a efektivnost tak, aby byly vynaloženy náklady odpovídající kvalitě pořizovaných 

pomůcek. V rámci projektu bude také pořízeno nezbytné vybavení pro zabezpečení 

efektivního provozu školicího střediska. Jednotlivé místnosti budou vybaveny nábytkem 

a dalším potřebným zařízením v souladu s plánovaným využitím prostor. Veškeré 

vybavení školicího střediska bude zahrnuto do majetku společnosti jako investice. 
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 Opět platí skutečnost, že v případě spolufinancování dotací, se bude společnost 

DISA v. o. s. při publicitě projektu řídit příslušnými pravidly Evropské unie. Publicita 

bude obsahovat informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU a grafické znaky 

v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 

 

 

Rozpočet projektu 

 

Následující tabulka uvádí rozpočet nákladů na vybudování školicího střediska 

společnosti DISA v. o. s. Náklady na pořízení pozemku a objektu vycházejí 

z průměrných cen nemovitostí v oblasti Brna. Stavební náklady vycházejí  

z předběžného položkového stavebního rozpočtu. Náklady na vybavení školicích 

prostor školicími pomůckami a další technikou a zařízením vycházejí z předběžného 

průzkumu cen na trhu.   

 
 
Tabulka 15: Rozpočtové položky 

Rozpočtové položky Náklady v Kč 

Nákup pozemků 2 500 000 

Projektová dokumentace 300 000 

Inženýrská činnost ve výstavbě 50 000 

Novostavba (výstavba) 12 500 000 

Hardware a sítě 1 850 000 

Vybavení školicího střediska 450 000 

Celkové výdaje projektu (bez DPH) 17 650 000 

Celkové výdaje projektu (s DPH) 20 738 750 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Při spolufinancování dotací dále uvádím tabulku, která popisuje celkové výdaje 

na projekt včetně výše dotace, která by byla vyplacena v případě jejího schválení. 

V případě, že by společnost čerpala na předmětný projekt dotaci z Evropské unie, dle 

velikosti společnosti a v souladu s regionální mapou veřejné podpory činí max. míra 

podpory 60% z uvedených způsobilých výdajů. Požadované dotace by tedy 

představovala částku ve výši 10 590 000,- Kč.  
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Tabulka 16: Celkové náklady  

Celkové náklady Náklady v Kč 

Celkové výdaje projektu (bez DPH) 17 650 000 

Celkové výdaje projektu vč. DPH 20 738 750 

Nezpůsobilé výdaje (DPH) 3 088 750 

Dotace 60 % 10 590 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Časový harmonogram projektu 

 

Projekt plánuje společnost zahájit ve druhé polovině roku 2012. Celý projekt 

začne nákupem vhodné nemovitosti a následně zadáním zpracování projektové 

dokumentace. V tomtéž roce se očekává provedení výběrového řízení na dodavatele 

stavby a také vydání stavebního povolení. Zahájení výstavby školicího střediska se 

předpokládá postupně od počátku roku 2013. 

 

V průběhu konečné fáze stavebních prací, které budou probíhat cca v průběhu 

roku 2013 proběhne výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení. Vydání 

kolaudačního rozhodnutí se předpokládá do konce roku 2013. V prvním kvartálu roku 

2014 budou školicí prostory vybaveny potřebnými školicími pomůckami a dalším 

zařízením a od počátku druhého kvartálu 2014 se předpokládá zahájení provozu nového 

školicího střediska. Projekt bude z hlediska pravidel pro etapizaci a financování 

rozdělen v průběhu let 2012 až 2014 na 2 etapy.  

 

 

Cíle projektu 

 

Hlavní vizí společnosti DISA v. o s. je být předním uznávaným dodavatelem 

vrcholových technologií a zařízení pro oblasti úpravy a dezinfekci vody, současně také  

v oblasti čerpání pitných a průmyslových vod a vyhledávání tras plynovodů, vodovodů, 

produktovodu a lokalizací poruch, a prosazovat se v těchto činnostech nejen na českém 

trhu s výrobky, zbožím a službami na potřebné technické úrovni. Nedílnou součástí 

podnikatelské činnosti společnosti je i zajištění potřebné úrovně poprodejních služeb. 
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Společnost má dále stanovené konkrétní směry, kterými se chce ubírat  

a naplňovat tak svoji vizi a dlouhodobou podnikatelskou koncepci, mezi něž patří                

např. úsilí o vysoký rating společnosti podložený dlouhodobě dobrými               

hospodářskými výsledky, transparentností a stabilitou vlastnické struktury, 

nadstandardní zabezpečení služeb pro zákazníky či zavedení nového informačního 

systému a automatického docházkového systému. Ke klíčovým faktorům úspěchu 

analyzované společnosti můžu zařadit dlouhodobě finančně zdravou společnost s jasnou 

majetkovou strukturou, komplexnost poskytovaných služeb nebo tým kvalifikovaných 

odborníků. 

 

Realizace projektu vybudování školicího střediska je svým zaměřením 

plně souladu s dlouhodobou podnikatelskou koncepcí, posláním i vizí společnosti  

a přispěje k jejímu naplnění. Lze konstatovat, že projekt svým obsahem a přínosy 

naplňuje dlouhodobou koncepci společnosti DISA v. o. s.   

 

Základním předpokladem pro naplnění cílů společnosti a udržení jejího 

významného postavení na trhu je rozvoj schopností, dovedností a kvalifikace 

zaměstnanců, který představuje jednu ze základních priorit firmy. Společnost má 

zavedený určitý systém vzdělávání, který je však nutné v souladu s rozvojem firmy 

neustále rozvíjet.  

 

Cílem předkládaného projektu je vybudovat špičkově vybavené školicí středisko 

s kapacitou 60 až 70 míst, které bude sloužit jako zázemí pro školení vlastních 

zaměstnanců firmy a spolupracujících obchodních partnerů.  

 

Vzdělávání bude v souladu se strategií společnosti zaměřeno na všechny skupiny 

zaměstnanců společnosti a její obchodní partnery, se kterými udržuje stálé odběratelské 

či dodavatelské vztahy. 
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Díky realizaci projektu bude dosaženo následujících cílů: 

 

 Vytvoření dostatečných kapacit pro pořádání vzdělávacích akcí.  

 Soustředění vzdělávacích aktivit do jednoho centra a zefektivnění a rozšíření 

systému vzdělávání společnosti. 

 Udržení týmu kvalifikovaných zaměstnanců a zvýšení motivace 

zaměstnanců prostřednictvím poskytování kvalitních vzdělávacích akcí. 

 Prohloubení spolupráce s obchodními partnery a získání nových zákazníků. 

 Rozvoj firmy a zvýšení celkové konkurenceschopnosti společnosti na trhu.  

 

Část školení, která budou probíhat ve školicím středisku, bude určena pro vlastní 

zaměstnance společnosti a obchodní partnery. Ve školicím středisku jsou také 

plánovány jiné akce a pronájem předmětných prostor.  

 

 

Udržitelnost projektu po jeho ukončení 

 

Kapacity nového školicího střediska budou využity přibližně z 50 až 70 %. 

Školicí středisko bude sloužit také jako prostory pro externí společnosti.  Vzhledem k 

širokému spektru plánovaných vzdělávacích akcí a velikosti cílové skupiny je 

garantováno dostatečné vytížení školicího střediska. Financování provozu školicího 

střediska po ukončení realizace projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů společnosti. 

Koordinaci vzdělávacích akcí i provozu školicího střediska bude zajišťovat zkušený tým 

vedoucích pracovníků. Plán vzdělávacích akcí bude nadále aktualizován dle průběžně 

identifikovaných potřeb. Udržitelnost projektu je po stránce provozní i organizační 

zajištěna.  

 

Při spolufinancování ze strukturálních fondů je také nutné zajistit udržitelnost 

daného projektu, a to dle velikosti podniku po dobu tří let. Vzhledem k plánovanému 

rozvoji firmy je využití školicího střediska zajištěno na tuto dobu, ale i po době tří letém 

období udržitelnosti projektu.  
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Organizační a provozní zajištění projektu 

 

Co se týká lidských zdrojů pro zabezpečení realizace projektu, realizační tým 

DISA v. o. s. je sestaven ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi s realizací velkých 

investičních celků. Realizační tým je pověřený koordinací jednotlivých etap projektu od 

fáze přípravné po samotný provoz školicího střediska. Každý člen týmu má jasně 

stanovené aktivity a zodpovědnost za danou oblast. 

 

Podstatnou část veškerých školení povedou interní lektoři, zaměstnanci 

společnosti DISA v. o. s. certifikovaní pro příslušnou oblast. Bude se jednat jak  

o zaměstnance na hlavní pracovní poměr, tak i na částečný úvazek či dohodu  

o provedení práce či pracovní činnosti. Vybraná školení, např. jazyková, školení 

legislativy všeho druhu, zásadních novel zákonů a další oblasti budou zajišťovat externí 

lektoři poskytující odborné vzdělávání. S vybranými externími školiteli společnost již 

spolupracuje a předpokládá také jejich zapojení do projektu.  

 

Nově vybudované školicí středisko bude využíváno společností DISA v. o. s. 

Vzdělávací aktivity se budou týkat všech zaměstnanců napříč organizační strukturou 

společnosti. Uvedený poměr vychází z potřeb pravidelného proškolování zaměstnanců 

společnosti v souvislosti s kontinuálním rozvojem firmy v oblasti výroby, poskytování 

služeb, zahraničního obchodu, ale např. také v souvislosti s aktualizací legislativy.  

 

V souvislosti s plánovaným rozšiřováním  zaměstnanecké základny i v dalších 

letech je zřejmé, že podíl na celkovém využití kapacit školicích prostor se bude pro 

využívání kapacit pro školení vlastních zaměstnanců zvyšovat.  

 

Mimo vlastní zaměstnance plánuje společnost využívat školicí středisko pro 

školení spolupracujících partnerů a zákazníků. Zbytková kapacita pak bude nabídnuta 

zejména regionálním firmám, které si budou moci školicí prostory pronajmout                         

k ostatním komerčním účelům. Školení uvedených cílových skupin však bude tvořit 

vysoký podíl na využití kapacit školicího střediska.  
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Financování projektu 

 

Celkové plánované náklady na realizaci projektu představují částku ve výši 

20 738 750,- Kč s DPH. Společnost DISA v. o. s. bude veškeré náklady související 

s nákupem, výstavbou a vybavením školicího střediska hradit v plné výši z vlastních 

zdrojů.  

 

V případě, že by společnost čerpala dotaci z operačního programu OPPI, činí 

dle regionální mapy intenzity veřejné podpory maximální možná podpora 60 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu. Při plánovaných způsobilých výdajích ve výši 

17 650 000,- Kč bez DPH představuje požadovaná dotace částku 10 590 000,- Kč. 

 

 V případě přiznání dotace v uvedené výši je naplánováno etapové financování 

projektu v rámci 2 etap. Plán projektu dle jednotlivých etap realizace projektu bude 

upřesněn v průběhu realizace. 

 

 

Přílohy projektu 

 

Jako přílohy budou doloženy veškeré relevantní dokumenty týkající se 

podnikatelského záměru. Jedná se o projektovou a výkresovou dokumentaci stavby, 

kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí smlouvě kupní. 

 

 

Shrnutí záměru projektu a významných skutečností  

 

Základním předpokladem pro naplnění cílů společnosti a udržení jejího 

významného postavení na trhu je rozvoj schopností, dovedností a kvalifikace 

zaměstnanců, který představuje jednu ze základních priorit firmy. 

 

Záměrem společnosti je v rámci předkládaného podnikatelského plánu 

vybudovat špičkově vybavené školicí středisko, které bude sloužit jako zázemí pro 
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školení zaměstnanců firmy a spolupracujících partnerů. Realizace projektu řeší prostory 

pro vzdělávací aktivity společnosti. Nově navržené školicí a vzdělávací centrum bude 

mít kapacitu 60 až 70 osob v celkem 5ti školicích místnostech určených pro různé typy 

školení a počty účastníků. V souladu s plánovými školicími aktivitami a moderními 

metodami vzdělávání budou pořízeny kvalitní školicí pomůcky a další technické 

vybavení nezbytné pro efektivní fungování a zajištění chodu školicího střediska.  

 

Společnost DISA v. o. s. bude v nových prostorách provádět školení určená pro 

všechny skupiny svých zaměstnanců, zaměřená na oblast produktů a služeb společnosti, 

ekologie, kvality, IT, legislativy, bezpečnosti a ochraně při práci, jazyků a další oblasti. 

Zároveň bude sloužit pro školení tuzemských i zahraničních partnerů. Školicí prostory 

budou využívat i externí společnosti a další partneři. Vzhledem k širokému spektru 

plánovaných vzdělávacích akcí a velikosti cílové skupiny je garantováno dostatečné 

vytížení školicího střediska. Předpokládá se využití školicích kapacit ve výši přibližně 

50 až 70%, celková udržitelnost projektu je tedy zaručena i po skončení tříletého 

období. Plánované vzdělávací aktivity vycházejí z potřeb společnosti a jsou plně 

v souladu s její dlouhodobou podnikatelskou koncepcí. Vzdělávací kurzy budou 

v následujících letech přizpůsobovány aktuálním požadavkům a potřebám firmy 

v oblasti vzdělávání zaměstnanců a rozvoje firmy a také zájmu spolupracujících 

subjektů.  

 

Celkové výdaje projektu činí 17 650 000,- Kč bez DPH a budou financovány 

z vlastních finančních prostředků společnosti.  

 

V případě využití dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, činí požadovaná 

dotace 10 590 000,- Kč.  

 

Silnými stránkami, které zajistí úspěšnou realizaci projektu, je propracovaný 

plán vzdělávacích aktivit vycházející z dlouhodobé podnikatelské koncepce firmy, 

finanční zajištění realizace projektu z vlastních zdrojů, podpora obchodních partnerů. 

Projektový tým identifikoval případná rizika realizace v podobě slabých stránek                    

a hrozeb projektu a snaží se je již od počátečních příprav projektu minimalizovat. 
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Projekt bude realizován v rámci dvou etap v období  od druhé poloviny roku 

2012 do počátku roku 2014, kdy se předpokládá zahájení provozu školicího                       

a vzdělávacího centra. 

 

Díky realizaci projektu bude dosaženo následujících cílů: 

 

 Vytvoření dostatečných kapacit pro pořádání vzdělávacích akcí. 

 Soustředění vzdělávacích aktivit do jednoho centra a zefektivnění a rozšíření 

systému vzdělávání společnosti. 

 Udržení týmu kvalifikovaných zaměstnanců a zvýšení motivace 

zaměstnanců prostřednictvím poskytování kvalitních vzdělávacích akcí. 

 Prohloubení spolupráce s obchodními partnery a získání nových zákazníků. 

 Rozvoj firmy a zvýšení celkové konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

 

Realizace projektu umožní zrealizovat dlouhodobý záměr společnosti 

centralizovat vzdělávací aktivity a celkově rozšířit a zefektivnit vzdělávací systém, což 

povede v konečném důsledku k navýšení konkurenceschopnosti společnosti na                   

trhu. Projekt svým obsahem a přínosy naplňuje dlouhodobou strategii společnosti      

DISA v. o. s.  

 

Současně je projekt plně v souladu s cíli programu Školicí střediska 

v Operačním programu Podnikání a Inovace. Případná dotace ze strukturálních fondů 

umožní společnosti zrealizovat investice v potřebném rozsahu a časovém 

harmonogramu. Podaří-li se projekt zrealizovat v plánovaném rozsahu díky dotaci, 

bude tím dosaženo výrazných přínosů v rámci rozvoje firmy v následujících letech.  

 

 

3.3. Finanční realizovatelnost podnikatelského záměru  

 

Součástí hodnocení projektu je rovněž ekonomické a finanční hodnocení 

realizovatelnosti projektu. Účelem hodnocení je vypočítat na základě údajů z 
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připravovaného projektu možnost jeho realizace. Níže uvádím celkové investiční 

náklady projektu v období plánované realizace a dále výsledky provozu projektu, které 

jsou totožné pro obě varianty financování.  

 

 

Tabulka 17:  Pořízení dlouhodobých investic 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 V tabulce finanční realizovatelnosti projektu jsou uvedeny předpokládané 

hodnoty jednotlivých nákladových a výnosových položek, které se  k projektu vztahují. 

Na základě uvedených údajů v plánu finanční realizovatelnosti projektu je možné 

vypočítat současnou čistou hodnotu a vnitřní výnosové procento. Předmětným 

podkapitolám se budu věnovat dále.   

 

 

Tabulka 18:  Výsledky provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení dlouhodobých investic  2012 2013 2014 2015 

Celkové náklady projektu  2 850 12 500 2 300 0 

Výsledky provozu  2012 2013 2014 2015 

Tržby provozní (cena služby) 0 0 1 900 1 900 

Ostatní výnosy 0 0 860 860 

Provozní výnosy celkem 0 0 2 760 2 760 

Spotřeba materiálu 0 0 50 50 

Spotřeba energie  0 0 150 150 

Náklady na opravy a údržbu 0 0 0 20 

Náklady na služby 0 0 400 400 

Přidaná hodnota 0 0 1 300 1 280 

Osobní náklady (mzdy + soc. zab.) 0 200 400 400 

Pojištění majetku, silniční daň, atd. 0 0 0 0 

Odpisy investice (bez DPH a bez dotace) 0 0 400 400 

Ostatní náklady 0 0 0 0 

Provozní náklady celkem 0 200 1 400 1 420 

Provozní HV 0 -200 1 360 1 340 

Úroky přijaté 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 V tabulce jsou uvedeny předpokládané výnosy i náklady, které budou v dalších 

letech realizovány. Největší položku nákladů tvoří náklady na uváděné služby a s tím 

související mzdové náklady. Další náklady jsou voleny rovnoměrně po celou dobu. Co 

se týká výnosů, tak v prvních dvou letech fungování jsou na úrovni 1,9 mil. Kč                  

a v dalších letech se počítá s postupným nárůstem. Ostatní výnosy zahrnují výnosy 

z pronájmu třetím osobám. Z přehledu je zřejmé, že společnost by měla již ve třetím 

roce fungování školicího střediska, tedy  v roce 2014, vykazovat zisk. 

 

 

3.3.1.  Zdroje financování podnikatelského záměru bez dotace  

  

 Vzhledem ke skutečnosti, že bude společnost DISA v. o. s. financovat projekt 

výstavby a zařízení školicího a vzdělávacího střediska ze svých peněžních prostředků, 

které má v současné době k dispozici, jako zdroje financování projektu jsou uvedeny 

pouze vlastní zdroje. Společnost neplánuje použít jiné zdroje financování jako např. 

půjčky či úvěry. 

 

 

Tabulka 19:  Zdroje financování podnikatelského záměru bez dotace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Finanční výnosy celkem 0 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 

Náklady finanční celkem 0 0 0 0 

Finanční HV 0 0 0 0 

Daňová sazba  0,20 0,20 0,20 0,20 

Daň z příjmu (absolutní výše ) 0 0 272 268 

HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) 0 -200 1 088 1 072 

Zdroje financování  2012 2013 2014 2015 

Dotace 0 0 0 0 

Přijaté nové úvěry a půjčky k financování 

projektu 

0 0 0 0 

Splátky nově přijatých úvěrů a půjček 0 0 0 0 

Vlastní zdroje  2 850 12 500 2 300 0 
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3.3.2.  Zdroje financování podnikatelského záměru s dotací  

  

 Druhou variantou je spolufinancování projektu 60 % dotací ze strukturálních 

fondů Evropské unie. Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je proplácena zpětně, je i 

přesto nutné využít vlastní peněžní prostředky společnosti. Jako zdroje financování 

projektu jsem uvedla dotaci, která se projeví až v následujících letech po proplacení 

jednotlivých etap. Společnost ani při této variantě neplánuje použít jiné zdroje 

financování. 

 

 

Tabulka 20:  Zdroje financování podnikatelského záměru s dotací 
 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4.  Cash flow podnikatelského záměru 

 

V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá                                       

o schopnosti společnosti generovat peníze. Schopnost přinést společnosti peněžní 

prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních 

projektů. Níže jsou popsány přehledy o peněžních tocích pro obě navrhované varianty.  

 

 

3.4.1.  Cash flow podnikatelského záměru bez dotace 

 

Na základě podaných informací je předloženo cash flow bez poskytnutí dotace. 

Kalkulované výnosy i náklady jsou predikovány do roku 2015 od zahájení činnosti 

školícího střediska. V tomto horizontu nejsou plánované další investice. Veškeré 

propočty vycházejí ze současných sazeb daní a poplatků, jelikož jejich budoucí vývoj 

Zdroje financování  2012 2013 2014 2015 

Dotace 0 0 9 210 1 380 

Přijaté nové úvěry a půjčky k 

financování projektu 

0 0 0 0 

Splátky nově přijatých úvěrů a půjček 0 0 0 0 

Vlastní zdroje žadatele 2 850 12 500 2 300 0 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_projekt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_projekt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehled_o_pen%C4%9B%C5%BEn%C3%ADch_toc%C3%ADch
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lze těžce předpovídat vzhledem k současné politické situaci. Záporná hodnota cash flow 

v prvním roce činnosti byla způsobena vysokými vstupními náklady na zahájení 

činnosti daného podnikatelského plánu. Prostředky na krytí této investice byly                          

k dispozici na bankovním účtu. V dalších letech je již hotovostní tok kladný, což 

naznačuje tomu, že společnost by neměla mít problémy s úhradou případných závazků. 

 

 

Tabulka 21: Cash flow podnikatelského záměru bez dotace   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4.2.  Cash flow podnikatelského záměru s dotací  

 

 Co se týká cash flow s poskytnutím dotace, tak provozní  cash flow vykazuje 

vysokou hodnotu v roce 2014, jelikož byla poskytnuta největší část dotace. Záporného 

čísla dosahuje také jen v prvním roce fungování. S porovnáním s předchozím cash flow 

bez dotace je zřejmé, že varianta s dotací je přijatelnější, jelikož jsou peněžní toky 

v jednotlivých letech vyšší. 

Cash flow 2012 2013 2014 2015 

Operativní CF = HV čistý + odpisy 0 -200 1 488 1 472 

Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 -10 

Provozní CF 1 = operativní CF + změny ČPK 0 -200 1 488 1 462 

Dotace 0 0 0 0 

Provozní CF = provozní CF 1 + dotace 0 -200 1 488 1 462 

Přijaté nové úvěry k financování investice 0 0 0 0 

Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 

Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora 2 850 12 500 2 300 0 

CF z financování 2 850  12 500 2 300 0 

Nákup investic 2 850 12 500 2 300 0 

CF investiční -2 850 -12 500 -2 300 0 

CF celkem 0 -200 1 488 1 462 

Finanční majetek generovaný projektem 0 -200 1 288 2 750 

CF diskontované 2012 2013 2014 2015 

Nakupovaný majetek (investice) 2 850 12 500 2 300  

Provozní CF (nediskontováno) 0 -200 1 488 1 462 

Průměrné  provozní CF - nediskontované 1 1 1 1 

CF pro výpočet IRR -2 850 -12 700 -812 1 462 

Diskontní faktor  1,00 0,97 0,94 0,91 

Nakupovaný majetek (diskontováno) 2 850 12 128 2 165  

Provozní CF (diskontováno) 0 -194 1 401 1 335 
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Tabulka 22: Cash flow podnikatelského záměru s dotací 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.5. Výsledné hodnocení podnikatelského záměru 

  

 V této kapitole je níže vypočtena čistá současná hodnota projektu společnosti,              

a to pro podnikatelský plán vybudování školicího a vzdělávacího střediska. Jedná se 

tedy o výpočet čisté současné hodnoty projektu pro obě varianty, z nichž první je 

varianta bez dotace, druhá s dotací. Čistá současná hodnota je také jedním z 

rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů.  

 

 V této souvislosti se dále používají kritéria jako vnitřní výnosové procento nebo 

doba návratnosti, které jsou taktéž důležité pro zhodnocení celého podnikatelského 

záměru. Diskontní sazba, která je potřebná pro níže uvedené výpočty, je odvozena od 

sazeb státních dluhopisů.   

 

Cash flow 2012 2013 2014 2015 

Operativní CF = HV čistý + odpisy 0 -200 1 488 1 472 

Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 -10 

Provozní CF 1 = operativní CF + změny ČPK 0 -200 1 488 1 462 

Dotace 0 0 9 210 1 380 

Provozní CF = provozní CF 1 + dotace 0 -200 10 698 2 842 

Přijaté nové úvěry k financování investice 0 0 0 0 

Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 

Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora 2 850 12 500 2 300 0 

CF z financování 2 850  12 500 2 300 0 

Nákup investic 2 850 12 500 2 300 0 

CF investiční -2 850 -12 500 -2 300 0 

CF celkem 0 -200 10 698 2 842 

Finanční majetek generovaný projektem 0 -200 10 498 13 340 

CF diskontované 2012 2013 2014 2015 

Nakupovaný majetek (investice) 2 850 12 500 2 300  

Provozní CF (nediskontováno) 0 -200 10 698 2 8422 

Průměrné  provozní CF - nediskontované 1 1 1 1 

CF pro výpočet IRR -2 850 -12 700 8 398 2 842 

Diskontní faktor  1,00 0,97 0,94 0,91 

Nakupovaný majetek (diskontováno) 2 850 12 128 2 165  

Provozní CF (diskontováno) 0 -194 10 070 2 596 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_projekt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnit%C5%99n%C3%AD_v%C3%BDnosov%C3%A9_procento&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doba_n%C3%A1vratnosti&action=edit&redlink=1
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3.5.1.  Výsledné hodnocení podnikatelského záměru bez dotace  

 

 Mezi jeden z rozhodujících faktorů patří doba návratnosti investice, která při 

variantě bez poskytnutí dotace a financování z vlastních zdrojů činí 14 let. Čistá 

současná hodnota vychází v záporných číslech, a tudíž není možné předmětný 

podnikatelský záměr přijmout. Taktéž i finanční míra výnosnosti vychází v záporných 

číslech. Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosnosti větší, než tržní diskontní 

míra stejně rizikových investic. Z výše uvedeného vyplývá, že pro společnost není 

výhodné financovat svůj podnikatelský záměr pouze z vlastních zdrojů. 

 

   

Tabulka 23: Výsledné hodnocení podnikatelského záměru bez dotace 

Výsledné hodnocení 

Čistá současná hodnota -3 898 

Finanční míra výnosnosti -1,21 % 

Doba návratnosti 14,03 

Průměrná doba odpisování investice  26,69 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.5.2.  Výsledné hodnocení podnikatelského záměru s dotací   

 

 Doba návratnosti u varianty druhé vychází podstatně lépe, a to 8,5 let. V tomto 

případě je i čistá současná hodnota a finanční míra výnosnosti v kladných číslech, což 

přesvědčuje o přijatelnosti návrhu s poskytnutím dotace. V případě, že by společnost 

získala dotaci, je pro ni výhodné investovat do předmětného podnikatelského záměru. 

 

 

 Tabulka 24: Výsledné hodnocení podnikatelského záměru s dotací 

Výsledné hodnocení 

Čistá současná hodnota 6 032 

Finanční míra výnosnosti 12,54 % 

Doba návratnosti 8,51 

Průměrná doba odpisování investice  26,69 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6. Shrnutí návrhové části 

  

Předkládaný projekt vybudování školicího střediska vychází z dlouhodobého 

záměru společnosti vybudovat vlastní moderní školicí zázemí pro pořádání 

vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a další spolupracující subjekty. Vybudování                    

a provozování moderního školicího střediska umožňující centralizaci vzdělávacích 

aktivit rozšíří vzdělávací aktivity a zvýší efektivitu celého vzdělávacího systému 

s pozitivním dopadem na rozvoj a konkurenceschopnost společnosti.  

 

Co se týká jednotlivých variant podnikatelského záměru, z výše uvedených 

analýz a vypracovaného finančního plánu vyplývá, že společnost by uskutečnila 

podnikatelský záměr pouze za předpokladu, že by tento byl projekt byl spolufinancován 

pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, což představuje druhou variantu 

podnikatelského záměru. Čistá současná hodnota odpovídá požadavkům a finanční míra 

výnosnosti činí téměř 13 %. Doba návratnosti u této varianty je 8 a půl roku.  

 

Varianta první, kdy by společnost DISA v. o. s. financovala podnikatelský záměr 

pouze z vlastních prostředků, je pro ni nevýhodná. Čistá současná hodnota a finanční 

míra výnosnosti vychází v záporných číslech a doba návratnosti činí 14 let, což 

nesplňuje požadavky pro realizaci podnikatelského záměru. 

 

Podnikatelský záměr doplňuji také o SWOT analýzu, která popisuje další 

aspekty podnikatelského záměru. Cílem je identifikovat silné a slabé stránky záměru 

vybudování školicího a vzdělávacího střediska a dále popsat příležitosti a hrozby 

spojené s plánovaným záměrem společnosti. Níže jsem vyhodnotila jednotlivé interní                

i externí faktory, které mohou mít vliv na realizaci podnikatelského záměru.  
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Tabulka 25: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Připravenost projektu. 

 Dlouholetá historie společnosti na trhu. 

 Zavedený systém vzdělávání 

zaměstnanců. 

 Podrobně zpracovaný plán školení 

vycházející z potřeb společnosti. 

 Zajištěné využití školicích prostor 

vlastními zaměstnanci a dalšími 

partnery. 

 Zajištěné financování rozpočtu projektu 

z vlastních zdrojů. 

 Strategické umístění školicího 

střediska. 

 Časová náročnost realizace projektu. 

 Investiční náročnost projektu. 

 Růst administrativy v souvislosti se 

správou školicího střediska. 

 Nezkušenost s realizací investičních 

projektů spojených s čerpání 

dotačních prostředků. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Pořízení vyhovujících kapacitně a 

kvalitně vybavených školicích prostor. 

 Rozšíření a zkvalitnění školicích aktivit 

pro vlastní zaměstnance a partnery. 

 Zefektivnění systému vzdělávání ve 

společnosti. 

 Zvýšení motivace zaměstnanců. 

 Prohloubení spolupráce s obchodními 

partnery a získání nových zákazníků. 

 Rozvoj firmy a růst její 

konkurenceschopnosti na trhu. 

 Nepřímé zvýšení obratu a zisku 

společnosti. 

 Schválení dotace z programu Školicí 

střediska.  

 Neplánovaný růst rozpočtových 

nákladů stavby. 

 Neplánované komplikace při 

výstavbě. 

 Potíže s výběrovým řízením 

a dodavateli.  

 Neschválení dotace z programu 

Školicí střediska. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracování a předložení návrhu podnikatelského 

záměru nového střediska společnosti DISA v. o. s., jehož předmětem činnosti je 

výstavba a provozování školicího střediska pro vzdělávání vlastních zaměstnanců                      

a obchodních partnerů v oblastech, ve kterých společnost podniká. K tomuto rozhodnutí 

na vypracování podnikatelského záměru vedl společnost DISA v. o. s. současný 

vzdělávací systém, na který klade velký důraz.  

 

Před analýzou finanční pozice společnosti a vypracováním návrhu na 

podnikatelský záměr jsem se věnovala teoretické části, která je obsahem první kapitoly. 

Zde jsem popsala důležité pojmy vztahující se k podnikatelskému záměru. Součástí 

předmětné kapitoly bylo také vymezení základních pojmů finanční analýzy a její 

metody, dále pak zdroje financování a zhodnocení efektivnosti investic. 

 

V kapitole druhé a třetí jsem se věnovala v praktické části diplomové práce, 

která je rozdělena na část analytickou a návrhovou. V úvodu analytické části jsem 

popsala charakteristiku společnosti DISA v. o. s. a analyzovala její současný stav pro 

zjištění její finanční pozice zaměřené na ověření připravenosti společnosti na zamýšlený 

podnikatelský záměr. Z provedených analýz je zřejmé, že společnost DISA v. o. s. 

dosahuje ve sledovaných letech zisku, který se i přes meziroční pokles udržel na velice 

dobré úrovni. Současně společnost disponuje volnými peněžními prostředky 

na financování předmětného podnikatelského záměru. I přes vysoké zadlužení 

společnosti, které je ovlivněno závazky ke společníkům, vykazuje společnost dobré 

výsledky ve všech sledovaných ukazatelích. Na základě výše uvedeného lze tedy říci, že 

společnost DISA v. o. s. má dobrou finanční pozici  a z této skutečnosti lze odvodit, že 

společnost je připravena a způsobilá k realizaci projektu, který je předmětem diplomové 

práce.  

 

Na základě získaných informací jsem v následující návrhové části vypracovala 

podnikatelský záměr na vybudování a provozování školicího střediska včetně finanční 
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realizovatelnosti a cash flow podnikatelského záměru. V rámci tohoto záměru byly 

navrženy dvě možné varianty podnikatelského záměru. První variantou bylo zpracování 

záměru s financováním z vlastních zdrojů společnosti, kterými v současné době 

disponuje. Tato varianta není pro společnost DISA v. o. s. výhodná, a to z důvodu, že 

čistá současná hodnota a finanční míra výnosnosti vychází v záporných číslech a doba 

návratnosti činí 14 let. Druhá varianta představovala záměr, který by byl 

spolufinancován z dotace strukturálních fondů Evropské unie. Dotace ve výši 60 % 

pozitivně ovlivnila výsledky finanční realizovatelnosti. Čistá současná hodnota 

odpovídá požadavkům a finanční míra výnosnosti činí téměř 13 %. Doba návratnosti               

u této varianty je necelých 8 a půl roku.  

 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že společnost DISA v. o. s. by 

uskutečnila podnikatelský záměr pouze za předpokladu, že by tento byl projekt byl 

spolufinancován pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, který 

představuje druhou variantu. V případě realizace tohoto podnikatelského záměru je tedy 

společnost DISA v. o. s. schopna splnit zadané cíle a rozšířit své podnikatelské aktivity.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

 

 

ČMRZB Českomoravská rozvojová a záruční banka 

EAT   Čistý zisk po zdanění 

Earnings After Taxes  

EBIT   Zisk před odečtením úroků a daní - provozní hospodářský výsledek 

Earnings Before Interest and Taxes 

EBT   Zisk  před odečtením daně z příjmů  

Earnings before Taxes  

GIS  Geografický informační systém 

NI  Čistý zisk výsledek hospodaření po zdanění  

  Net Interest 

NOPAT Zdaněný výsledek hospodaření před odečtením úroků  

Net Operating Profit after Taxes  

OPPI  Operační program podnikání a inovace 

PMOS  Zisková marže 

Profit Margin Of Sales 

ROA   Rentabilita celkového kapitálu  

Return Of Assets  

ROI   Rentabilita investic  

Return Of Investment   

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu   

Return Of Equity  

ROS   Rentabilita tržeb  

Return Of Sales  
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Příloha 2: Rozvaha za rok 2006 

 

 

   Rozvaha   
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

    ve zjednodušeném rozsahu   
 

   ke dni 31.12.2006  

 

        Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
   (v celých tisících Kč)   

        

   
Rok Měsíc IČ 

  
 

   
2006 12 00205907 

  

      
 

   

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období 
Min. úč. 

obd. 

a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 001 106 908 -14 308 92 600 87 710 

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

 B. Dlouhodobý majetek 003 43 247 -14 209 29 038 27 125 

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 43 143 -14 209 28 934 27 021 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 104  104 104 

 C. Oběžná aktiva 007 63 182 -99 63 083 60115 

 C. I. Zásoby 008 6 930  6 930 5 790 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 37 929 -99 37 830 28 735 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 18 323  18 323 25 590 

 D. I. Časové rozlišení 012 479  479 479 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném účetním 

období 

Stav v minulém účetním 

období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 013 92 600 87 710 

 A. Vlastní kapitál 014 5 299 5 299 

 A. I. Základní kapitál 015 17 17 

 A. II. Kapitálové fondy 016 5 282 5 282 

 A. III. Rezervní fondy, ned. fond a ost. Fondy 017   

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018   

 A. V. Výsledek hosp. běžného úč. obd. 019   

 B. Cizí zdroje 020 87 301 82 411 

 B. I. Rezervy 021   

 B. II. Dlouhodobé závazky 022 63 225 59 814 

 B. III. Krátkodobé závazky 023 24 076 22 597 

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024   

 C. I. Časové rozlišení 025   
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Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát za rok 2006 

 

 

  Výkaz zisků a ztrát  
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  ke dni 31.12.2006  

      Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
  (v celých tisících Kč)  

      

  
Rok Měsíc IČ 

 
 

  
2006 12 00205907 

 

      
  

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

a b c 
běžném minulém  

1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 135 652 118 441 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 91 076 73 903 

+ Obchodní marže 03 44 576 44 538 

II. Výkony 04 13 500 9 848 

 B. Výkonová spotřeba 05 13 111 10 322 

+ Přidaná hodnota 06 44 965 44 064 

 C. Osobní náklady 07 15 515 13 362 

 D. Daně a poplatky 08 98 98 

 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 09 3 017 3 130 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 10 609 609 

 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 11 481  

 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. 12 -128 -50 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 21  

 H. Ostatní provozní náklady 14 1 532 571 

V. Převod provozních výnosů 15   

 I.  Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 25 380 27 041 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

 J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

 K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23   

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24   

 M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 25   

X. Výnosové úroky 26 24 28 

 N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28 1 758 1 452 

 O.  Ostatní finanční náklady 29 179 215 

XII. Převod finančních výnosů 30   

 P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 1 603 1 265 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 26 983 28 306 

XIII. Mimořádné výnosy 35 215 24 

 R. Mimořádné náklady 36   

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 215 24 

 T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům  39 27 198 28 330 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 27 198 28 330 
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Příloha 4: Rozvaha za rok 2007 

 

 

   Rozvaha    

   

 ve zjednodušeném 

rozsahu    

Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

   ke dni 31.12.2007    

        Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
   (v celých tisících Kč)   

        

   
Rok Měsíc IČ 

  
 

   
2007 12 00205907 

  

      
 

   

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období 
Min. úč. 

obd. 

a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 001 99 669 -16 979 82 690 92 600 

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

 B. Dlouhodobý majetek 003 44 776 -16 964 27 830 29 038 

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 44 672 -16 946 27 726 28 934 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 104  104 104 

 C. Oběžná aktiva 007 54 739 -33 54 706 63 083 

 C. I. Zásoby 008 7 592  7 592 6 930 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 28 937 -33 28 904 37 830 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 18 210  18 210 18 323 

 D. I. Časové rozlišení 012 154  154 479 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném účetním 

období 

Stav v minulém účetním 

období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 013 82 690 92 600 

 A. Vlastní kapitál 014 5 299 5 299 

 A. I. Základní kapitál 015 17 17 

 A. II. Kapitálové fondy 016 5 282 5 282 

 A. III. Rezervní fondy, ned. fond a ost. Fondy 017   

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018   

 A. V. Výsledek hosp. běžného úč. obd. 019   

 B. Cizí zdroje 020 77 391 87 301 

 B. I. Rezervy 021   

 B. II. Dlouhodobé závazky 022 62 686 63 225 

 B. III. Krátkodobé závazky 023 14 705 24 076 

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024   

 C. I. Časové rozlišení 025   

 

 



 

Příloha 5: Výkaz zisků a ztrát za rok 2007 

 

 

  Výkaz zisků a ztrát  
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  ke dni 31.12.2007  

      Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
  (v celých tisících Kč)  

      

  
Rok Měsíc IČ 

 
 

  
2007 12 00205907 

 

      
  

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

a b c 
běžném minulém  

1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 121 680 135 652 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 82 772 91 076 

+ Obchodní marže 03 38 908 44 576 

II. Výkony 04 16 692 13 500 

 B. Výkonová spotřeba 05 11 868 13 111 

+ Přidaná hodnota 06 43 732 44 965 

 C. Osobní náklady 07 15 671 15 515 

 D. Daně a poplatky 08 92 98 

 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 09 3 404 3 017 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 10 345 609 

 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 11 407 481 

 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. 12 -67 -128 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 454 21 

 H. Ostatní provozní náklady 14 566 1 532 

V. Převod provozních výnosů 15   

 I.  Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 24 458 25 380 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

 J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

 K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23   

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24   

 M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 25   

X. Výnosové úroky 26 20 24 

 N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28 329 1 758 

 O.  Ostatní finanční náklady 29 1 504 179 

XII. Převod finančních výnosů 30   

 P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 -1 155 1 603 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 23 303 26 983 

XIII. Mimořádné výnosy 35 148 215 

 R. Mimořádné náklady 36   

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 148 215 

 T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům  39 23 451 27 198 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 23 451 27 198 
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Příloha 6: Rozvaha za rok 2008 

 

 

   Rozvaha    

   

 ve zjednodušeném 

rozsahu    

Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

   ke dni 31.12.2008    

        Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
   (v celých tisících Kč)   

        

   
Rok Měsíc IČ 

  
 

   
2008 12 00205907 

  

      
 

   

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období 
Min. úč. 

obd. 

a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 001 134 350 -19 955 114 395 82 690 

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

 B. Dlouhodobý majetek 003 47 654 -19 955 27 699 27 830 

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 47 295 -19 955 27 340 27 726 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 359  359 104 

 C. Oběžná aktiva 007 86 560  86 560 54 706 

 C. I. Zásoby 008 8 549  8 549 7 592 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 51 680  51 680 28 904 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 26 331  26 331 18 210 

 D. I. Časové rozlišení 012 136  136 154 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném účetním 

období 

Stav v minulém účetním 

období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 013 114 395 82 690 

 A. Vlastní kapitál 014 5 299 5 299 

 A. I. Základní kapitál 015 17 17 

 A. II. Kapitálové fondy 016 5 282 5 282 

 A. III. Rezervní fondy, ned. fond a ost. Fondy 017   

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018   

 A. V. Výsledek hosp. běžného úč. obd. 019   

 B. Cizí zdroje 020 109 096 77 391 

 B. I. Rezervy 021   

 B. II. Dlouhodobé závazky 022 77 828 62 686 

 B. III. Krátkodobé závazky 023 31 268 14 705 

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024   

 C. I. Časové rozlišení 025   
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Příloha 7: Výkaz zisků a ztrát za rok 2008 

 

 

  Výkaz zisků a ztrát  
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  ke dni 31.12.2008  

      Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
  (v celých tisících Kč)  

      

  
Rok Měsíc IČ 

 
 

  
2008 12 00205907 

 

      
  

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

a b c 
běžném minulém  

1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 158 437 121 680 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 106 135 82 772 

+ Obchodní marže 03 52 302 38 908 

II. Výkony 04 17 028 16 692 

 B. Výkonová spotřeba 05 16 295 11 868 

+ Přidaná hodnota 06 53 035 43 732 

 C. Osobní náklady 07 16 051 15 671 

 D. Daně a poplatky 08 101 92 

 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 09 3 352 3 404 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 10 266 345 

 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 11  407 

 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. 12 -33 -67 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 12 454 

 H. Ostatní provozní náklady 14 680 566 

V. Převod provozních výnosů 15   

 I.  Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 33 162 24 458 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

 J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

 K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23   

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24   

 M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 25   

X. Výnosové úroky 26 15 20 

 N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28 4 338 329 

 O.  Ostatní finanční náklady 29 1 166 1 504 

XII. Převod finančních výnosů 30   

 P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 3 187 -1 155 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 36 349 23 303 

XIII. Mimořádné výnosy 35 323 148 

 R. Mimořádné náklady 36   

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 323 148 

 T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům  39 36 672 23 451 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 36 672 23 451 
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Příloha 8: Rozvaha za rok 2009 

 

 

   Rozvaha    

   

 ve zjednodušeném 

rozsahu    

Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

   ke dni 31.12.2009    

        Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
   (v celých tisících Kč)   

        

   
Rok Měsíc IČ 

  
 

   
2009 12 00205907 

  

      
 

   

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období 
Min. úč. 

obd. 

a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 001 133 305 -21 801 11 504 114 395 

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

 B. Dlouhodobý majetek 003 48 756 -21 801 26 955 27 699 

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 48 149 -21 801 26 348 27 340 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 607  607 359 

 C. Oběžná aktiva 007 84 177  84 177 86 560 

 C. I. Zásoby 008 8 267  8 267 8 549 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 51 683  51 683 51 680 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 24 227  24 227 26 331 

 D. I. Časové rozlišení 012 372  372 136 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném účetním 

období 

Stav v minulém účetním 

období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 013 111 504 114 395 

 A. Vlastní kapitál 014 5 298 5 299 

 A. I. Základní kapitál 015 17 17 

 A. II. Kapitálové fondy 016 5 281 5 282 

 A. III. Rezervní fondy, ned. fond a ost. Fondy 017   

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018   

 A. V. Výsledek hosp. běžného úč. obd. 019   

 B. Cizí zdroje 020 106 206 109 096 

 B. I. Rezervy 021   

 B. II. Dlouhodobé závazky 022 80 552 77 828 

 B. III. Krátkodobé závazky 023 25 654 31 268 

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024   

 C. I. Časové rozlišení 025   

 

 



 

Příloha 9: Výkaz zisků a ztrát za rok 2009 

 

 

  Výkaz zisků a ztrát  
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  ke dni 31.12.2009  

      Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
  (v celých tisících Kč)  

      

  
Rok Měsíc IČ 

 
 

  
2009 12 00205907 

 

      
  

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

a b c 
běžném minulém  

1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 170 541 158 437 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 119 074 106 135 

+ Obchodní marže 03 51 467 52 302 

II. Výkony 04 18 574 17 028 

 B. Výkonová spotřeba 05 15 423 16 295 

+ Přidaná hodnota 06 54 618 53 035 

 C. Osobní náklady 07 19 463 16 051 

 D. Daně a poplatky 08 101 101 

 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 09 3 683 3 352 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 10 159 266 

 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 11   

 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. 12  -33 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 77 12 

 H. Ostatní provozní náklady 14 856 680 

V. Převod provozních výnosů 15   

 I.  Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 30 686 33 162 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

 J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

 K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23   

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24   

 M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 25   

X. Výnosové úroky 26 15 15 

 N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28 762 4 338 

 O.  Ostatní finanční náklady 29 135 1 166 

XII. Převod finančních výnosů 30   

 P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 642 3 187 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 31 328 36 349 

XIII. Mimořádné výnosy 35 64 323 

 R. Mimořádné náklady 36   

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 64 323 

 T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům  39 31 392 36 672 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 31 392 36 672 

 

 



101 

 

Příloha 10: Rozvaha za rok 2010 

 

 

   Rozvaha    

   

 ve zjednodušeném 

rozsahu    

Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

   ke dni 31.12.2010    

        Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
   (v celých tisících Kč)   

        

   
Rok Měsíc IČ 

  
 

   
2010 12 00205907 

  

      
 

   

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období 
Min. úč. 

obd. 

a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 001 116 504 -23 252 93 252 11 504 

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

 B. Dlouhodobý majetek 003 47 861 -23 252 24 609 26 955 

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004     

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 47 002 -23 252 23 750 26 348 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 859  859 607 

 C. Oběžná aktiva 007 68 268  68 268 84 177 

 C. I. Zásoby 008 9 863  9 863 8 267 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 32 526  32 526 51 683 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 25 879  25 879 24 227 

 D. I. Časové rozlišení 012 375  375 372 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném účetním 

období 

Stav v minulém účetním 

období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 013 93 252 111 504 

 A. Vlastní kapitál 014 5 299 5 298 

 A. I. Základní kapitál 015 17 17 

 A. II. Kapitálové fondy 016 5 282 5 281 

 A. III. Rezervní fondy, ned. fond a ost. Fondy 017   

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018   

 A. V. Výsledek hosp. běžného úč. obd. 019   

 B. Cizí zdroje 020 87 953 106 206 

 B. I. Rezervy 021   

 B. II. Dlouhodobé závazky 022 75 062 80 552 

 B. III. Krátkodobé závazky 023 12 891 25 654 

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024   

 C. I. Časové rozlišení 025   
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Příloha 11: Výkaz zisků a ztrát za rok 2010 

 

 

  Výkaz zisků a ztrát  
Obchodní firma:                       

DISA v. o. s.  

Barvy 784/1 

638 00  Brno 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  ke dni 31.12.2010  

      Právní forma:                           

Veřejná obchodní 

společnost 
  (v celých tisících Kč)  

      

  
Rok Měsíc IČ 

 
 

  
2010 12 00205907 

 

      
  

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

a b c 
běžném minulém  

1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 121 110 170 541 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 78 225 119 074 

+ Obchodní marže 03 42 885 51 467 

II. Výkony 04 21 139 18 574 

 B. Výkonová spotřeba 05 20 414 15 423 

+ Přidaná hodnota 06 43 610 54 618 

 C. Osobní náklady 07 18 330 19 463 

 D. Daně a poplatky 08 107 101 

 E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 09 3 322 3 683 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 10 449 159 

 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 11   

 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. 12   

IV. Ostatní provozní výnosy 13  77 

 H. Ostatní provozní náklady 14 897 856 

V. Převod provozních výnosů 15   

 I.  Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 21 034 30 686 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

 J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

 K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23   

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24   

 M. Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 25   

X. Výnosové úroky 26 25 15 

 N. Nákladové úroky 27 33  

XI. Ostatní finanční výnosy 28 2331 762 

 O.  Ostatní finanční náklady 29 915 135 

XII. Převod finančních výnosů 30   

 P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 1 408 642 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 22 442 31 328 

XIII. Mimořádné výnosy 35 164 64 

 R. Mimořádné náklady 36   

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 164 64 

 T. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům  39 22 606 31 392 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 22 606 31 392 
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Příloha 12: Podnikatelský záměr bez dotace 
 

Řádek Výsledky provozu projektu v  tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tržby provozní (cena služby) 0 0 1 900 1 900 1 950 1 950 2 000 2 000 2 050 2 050 

2 Ostatní výnosy 0 0 860 860 900 900 950 950 1 000 1 000 

3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní 0 0 2 760 2 760 2 850 2 850 2 950 2 950 3 050 3 050 

4 Spotřeba materiálu 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 

5 Spotřeba energie  0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

6 Náklady na opravy a údržbu 0 0 0 20 20 20 30 30 30 30 

7 Náklady na služby 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 

8 PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 1 300 1 280 1 330 1 330 1 370 1 370 1 420 1 420 

9 Osobní náklady (mzdy + soc. zab.) 0 200 400 400 500 500 500 600 600 600 

10 Pojištění majetku, silniční daň, atd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace) 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 

12 Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní 0 200 1 400 1 420 1 520 1 520 1 530 1 630 1 630 1 630 

14 HV provozní 0 -200 1 360 1 340 1 330 1 330 1 420 1 320 1 420 1 420 

15 Úroky přijaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 HV finanční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Daňová sazba 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

23 Daň z příjmu (absolutní výše ) 0 0 272 268 266 266 284 264 284 284 

24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) 0 -200 1 088 1 072 1 064 1 064 1 136 1 056 1 136 1 136 



 

Řádek 
Potřebný oběžný kapitál k provozování     

projektu v tis. Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

25 Zásoby provozní 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 

26 Pohledávky za odběrateli 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

27 Závazky k dodavatelům 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

28 Změna čistého pracovního kapitálu 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

 
 

          
Řádek Zdroje financování projektu v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

29 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 
Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování 

projektu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Vlastní zdroje žadatele 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

          

Řádek 
Pořízení dlouhodobých investic projektu                

(bez DPH) v tis. Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

33 
Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný 

dlouhodobý majetek) bez DPH 
2 850 12 500 2 300 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádek Doplňující informace 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

43 Počet pracovníků k provozu investice 0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádek 
Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného 

dlouhodobého majetku 

Hodnota 

investice (bez 

DPH) v tis. Kč 

34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky) 450 

35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky) 0 

36 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 1 850 

36b Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 let) 0 

37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let) 0 

38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let) 0 

39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let) 15 350 

40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let) 0 

41 Celkem 17 650 

42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 26,7 



 

Řádek CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

44 OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy 0 -200 1 488 1 472 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

45 Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 

46 PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK 0 -200 1 488 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

47 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace 0 -200 1 488 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

52 CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

53 Nákup investic 2 850 12 500 2 300 
       

54 CASH FLOW INVESTIČNÍ -2 850 -12 500 -2 300 0 0 0 0 0 0 0 

55 CASH FLOW CELKOVÉ 0 -200 1 488 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

56 FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM 0 -200 1 288 2 750 4 214 5 678 7 214 8 670 10 206 11 742 

 
Řádek Diskontní sazba Výsledná DS Bezriziková DS Za riziko 

57 Diskontní sazba v % (odvozeno od sazeb st. dluhopisů) 3,07% 3,07% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řádek CASH FLOW DISKONTOVANÉ 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

58 Nakupovaný majetek (investice) 
 

2 850 12 500 2 300 
       

59 PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno) 
 

0 -200 1 488 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

60 Průměrné PROVOZNÍ CF nediskontované 1 258 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 CASH FLOW pro výpočet IRR 
 

-2 850 -12 700 -812 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

62 DISKONTNÍ FAKTOR  
 

1,0000 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno) 
 

2 850 12 128 2 165 
       

64 PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno) 
 

0 -194 1 401 1 335 1 297 1 259 1 281 1 178 1 206 1 170 

 
65 Celková investice, tj. součet investic 17 143 

66 Součet PROVOZNÍ CASH FLOW - diskontované (součet efektů investice) 13 245 

 
Řádek VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 

 
67 NPV čistá současná hodnota -3 898 

68 IRR finanční míra výnosnosti -1,21% 

69 DN doba návratnosti 14,03 

70 Průměrná doba odpisování investice 26,69 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 13: Podnikatelský záměr s dotací 

 

Řádek Výsledky provozu projektu v  tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tržby provozní (cena služby) 0 0 1 900 1 900 1 950 1 950 2 000 2 000 2 050 2 050 

2 Ostatní výnosy 0 0 860 860 900 900 950 950 1 000 1 000 

3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní 0 0 2 760 2 760 2 850 2 850 2 950 2 950 3 050 3 050 

4 Spotřeba materiálu 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 

5 Spotřeba energie  0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

6 Náklady na opravy a údržbu 0 0 0 20 20 20 30 30 30 30 

7 Náklady na služby 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 

8 PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 1 300 1 280 1 330 1 330 1 370 1 370 1 420 1 420 

9 Osobní náklady (mzdy + soc. zab.) 0 200 400 400 500 500 500 600 600 600 

10 Pojištění majetku, silniční daň, atd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace) 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 

12 Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní 0 200 1 400 1 420 1 520 1 520 1 530 1 630 1 630 1 630 

14 HV provozní 0 -200 1 360 1 340 1 330 1 330 1 420 1 320 1 420 1 420 

15 Úroky přijaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 HV finanční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Daňová sazba 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

23 Daň z příjmu (absolutní výše ) 0 0 272 268 266 266 284 264 284 284 

24 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) 0 -200 1 088 1 072 1 064 1 064 1 136 1 056 1 136 1 136 



 

Řádek 
Potřebný oběžný kapitál k provozování     

projektu v tis. Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

25 Zásoby provozní 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 

26 Pohledávky za odběrateli 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

27 Závazky k dodavatelům 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

28 Změna čistého pracovního kapitálu 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

 
 

          
Řádek Zdroje financování projektu v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

29 Dotace 0 0 9 210 1 380 0 0 0 0 0 0 

30 
Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování 

projektu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Vlastní zdroje žadatele 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

          

Řádek 
Pořízení dlouhodobých investic projektu                

(bez DPH) v tis. Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

33 
Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný 

dlouhodobý majetek) bez DPH 
2 850 12 500 2 300 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádek Doplňující informace 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

43 Počet pracovníků k provozu investice 0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádek 
Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného 

dlouhodobého majetku 

Hodnota 

investice (bez 

DPH) v tis. Kč 

34 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky) 450 

35 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky) 0 

36 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 1 850 

36b Investice do nehmotného dlouhodobého majetku (6 let) 0 

37 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let) 0 

38 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let) 0 

39 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let) 15 350 

40 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let) 0 

41 Celkem 17 650 

42 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 26,7 



 

Řádek CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

44 OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy 0 -200 1 488 1 472 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

45 Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 

46 PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK 0 -200 1 488 1 462 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

47 Dotace 0 0 9 210 1 380 0 0 0 0 0 0 

48 PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace 0 -200 10 698 2 842 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

49 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

52 CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 2 850 12 500 2 300 0 0 0 0 0 0 0 

53 Nákup investic 2 850 12 500 2 300 
       

54 CASH FLOW INVESTIČNÍ -2 850 -12 500 -2 300 0 0 0 0 0 0 0 

55 CASH FLOW CELKOVÉ 0 -200 10 698 2 842 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

56 FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM 0 -200 10 498 13 340 14 804 16 268 17 804 19 260 20 796 22 332 

 
Řádek Diskontní sazba Výsledná DS Bezriziková DS Za riziko 

57 Diskontní sazba v % (odvozeno od sazeb st. dluhopisů) 3,07% 3,07% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řádek CASH FLOW DISKONTOVANÉ 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

58 Nakupovaný majetek (investice) 
 

2 850 12 500 2 300 
       

59 PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno) 
 

0 -200 10 698 2 842 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

60 Průměrné PROVOZNÍ CF nediskontované 2 073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 CASH FLOW pro výpočet IRR 
 

-2 850 -12 700 8 398 2 842 1 464 1 464 1 536 1 456 1 536 1 536 

62 DISKONTNÍ FAKTOR  
 

1,0000 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

63 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno) 
 

2 850 12 128 2 165 
       

64 PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno) 
 

0 -194 10 070 2 596 1 297 1 259 1 281 1 178 1 206 1 170 

 
65 Celková investice, tj. součet investic 17 143 

66 Součet PROVOZNÍ CASH FLOW - diskontované (součet efektů investice) 23 175 

 
Řádek VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ   

67 NPV čistá současná hodnota 6 032 

68 IRR finanční míra výnosnosti 12,54% 

69 DN doba návratnosti 8,51 

70 Průměrná doba odpisování investice 26,69 

 


