
  



  



  



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Pro tyto fondy jsou vymezeny velké finanční prostředky, a proto se na 

ně snaţí dosáhnout co nejvíce subjektů. Hlavním cílem je zhodnocení moţností čerpání 

a vyuţití dotací z fondů EU pro společnost Kupson spol. s r.o. Dílčím cílem je vytvoření 

projektu, kterým bude financován nákup nových výrobních technologií pro tuto 

společnost. 

V teoretické části jsou analyzovány strukturální fondy Evropské unie, ze kterých je 

následně vybrán vhodný operační program pro řešený projekt společnosti. Následuje 

zhodnocení výhod a rizik projektu, vzhledem ke spolufinancování ze 

strukturálních fondů EU a návrh řešení. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the financing of projects from the EU Structural 

Funds. For these funds are defined large financial resources and that is why as many 

subjects as possible are trying to reach them. The main objective is to evaluate 

possibilities of drawing and utilization EU funds for the company Kupson Co. A partial 

objective is the creation of project which will finance the purchase of new 

manufacturing technologies for the company. 

The theoretical part analyzes the European Union structural funds, from which is 

selected the appropriate operating program for the company project. The following is 

evaluation of the benefits and risks of the project due to financing by the Structural 

Funds and the suggested solution. 
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Úvod 

Téma této bakalářské práce je financování projektů z fondů EU. Je to téma v současné 

době velmi aktuální, neboť financování nejrůznějších projektů prostřednictvím fondů 

 Evropské unie je způsob, jak efektivně získat na tyto projekty velkou část finančních 

prostředků. 

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zařadila mezi státy, které mají právo 

právě tyto prostředky čerpat. Stále je otevřeno několik operačních programů, díky 

kterým lze financovat předloţené projekty. 

V současné době doznívá ekonomická krize a mnoho podniků po celém světě se snaţí 

zvýšit konkurenceschopnost sníţením výrobních nákladů a zkvalitněním svých 

produktů a zaujmout tak co největší podíl na trhu. Za tímto účelem mohou pomoci 

právě zdroje ze Strukturálních fondů Evropské unie. Na základě určité výzvy má kaţdý 

subjekt moţnost předloţit svůj projekt k posouzení a v případě, ţe uspěje, je mu 

přiznána dotace. 

Teoretická část se věnuje rozdělení strukturálních fondů Evropské unie a také 

konkrétním cílům, kterých by EU prostřednictvím těchto fondů chtěla dosáhnout. 

Pozornost je soustředěna především na Operační programy, kterými lze financovat 

investiční záměry společnosti Kupson spol. s r.o. 

V Praktické části je vybrán vhodný program, pomocí kterého lze řešit nejefektivněji 

daný problém společnosti. Následně je vytvořen projekt, který bude vyhovovat kritériím 

daného programu a bude mít velkou naději, aby uspěl při hodnocení ţádosti o přidělení 

dotace. Tato bakalářská práce pomůţe společnosti Kupson na tyto zdroje dosáhnout, coţ 

povede k zlepšení finanční situace a zvýšení konkurenceschopnosti. 
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1. Cíl, struktura a metody zpracování práce 

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení moţností čerpání a vyuţití dotací z 

fondů EU pro společnost Kupson spol. s r.o. Tyto návrhy budou slouţit ke zlepšení 

finanční situace společnosti a k podpoře konkurenceschopnosti jak na českých, tak i na 

zahraničních trzích. Ke splnění hlavních cílů budou vyuţity dílčí cíle. Dílčím cílem je 

vytvoření projektu, který bude v souladu s určitým operačním programem Evropské 

unie. 

V teoretické části je přehled moţných operačních programů, na které Evropská unie 

poskytuje v daném období své finanční zdroje. A v praktické části jsou aplikovány na 

vybranou společnost. 

1.2 Struktura práce 

První kapitola obsahuje cíl, strukturu a metody zpracování práce. 

Druhá kapitola je teoretická část, která se skládá z pěti částí. První část práce se věnuje 

strukturálním fondům Evropské unie, konkrétně jejich rozdělení a vyuţití. Druhá část se 

zabývá současným dotačním obdobím a jejich základními třemi cíly. Třetí část má 

název „Operační programy―, konkrétně se zaměřuje na rozdělení aktivit, které lze 

pomocí operačních programů financovat. Ve čtvrté části jsou uvedeny náleţitosti 

projektu, jakým způsobem se o dotaci ţádá, jaké mohou být sankce při porušení 

základních podmínek, jak se projekt hodnotí a přiznání dotace příslušnými orgány. Pátá 

a poslední teoretická část obsahuje popis moţností financování investičních výdajů 

projektů. 

Třetí kapitola je zaměřena na popis současné situace společnosti Kupson spol. s r.o. 

Zmíněny jsou základní údaje o společnosti, její výrobní sortiment a její organizační 

struktura. Dále je v této kapitole uvedena finanční a obchodní situace společnosti. 

Čtvrtá kapitola, „Návrh řešení―, je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována 

analýze moţného financování projektu za přispění strukturálních fondů Evropské unie a 

výběru vhodného operačního programu pro účely vytvoření úspěšného projektu. Ve 
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druhé části jsou popsány základní informace o projektu. Pozornost je především 

směřována na jeho hlavní cíl, kterého má být dosaţeno, a jeho udrţitelnost. Zmíněna je 

také jakým způsobem je zajištěna publicita nebo jaký má projekt vliv na ţivotní 

prostředí. Třetí část se zabývá technickými specifikacemi daného projektu. Konkrétněji 

např. časovému harmonogramu, marketingové a finanční analýze. 

Ve čtvrté poslední kapitole je uvedeno hodnocení celého projektu a doporučení 

moţností čerpání dotací pro společnost Kupson. 

1.3 Metody zpracování 

Hlavními metodami, které jsou pouţity v této bakalářské práci, jsou především metody 

analytické a popisné.  

V teoretické části jsou pouţity pouze metody popisné. Těmito metodami jsou 

popisovány různé druhy moţností financování z Evropské unie, náleţitosti projektové 

dokumentace a alternativní moţnosti financování projektů. 

V praktické části je pouţita popisná metoda pro představení konkrétní společnosti a 

analytické metody jsou pouţity pro vyhodnocení její finanční situace. Konkrétně 

ukazatele zadluţenosti a Altmanův index. Pro zhodnocení marketingových předpokladů 

je pouţita SWOT analýza. Dále pak pro finanční zhodnocení projektu je pouţita metoda 

komparativní a metoda dedukce. Komparativní metoda je rovněţ pouţita při hodnocení 

doby návratnosti investičních prostředků a porovnání finančních toků z projektu. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Strukturální fondy Evropské unie 

Politika hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) a regionální politika EU se věnuje 

solidaritě států Evropské unie, tudíţ státy, které jsou bohatší, podporují státy, které uţ 

tak bohatými nejsou. HSS v současnosti patří k nejvýznamnějším evropským agendám 

a Evropská unie na ni vynakládá více jak třetinu společného rozpočtu. Hlavním 

nástrojem realizace této politiky jsou Fond soudruţnosti a dva strukturální fondy 

(Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj). Hlavní prioritou je 

podpořit regiony, které nedosahují 75% hrubého domácího produktu EU na osobu, ţijí 

ve špatném ţivotním prostředí nebo s problémy sociálního charakteru. Vstupem do 

Evropské unie se českým podnikatelům otevřela moţnost čerpání nemalých finančních 

prostředků, pomocí Strukturálních fondů EU. 

Hlavním cílem je zmírnit rozdíly v ekonomické a ţivotní úrovni, které se během staletí 

prohlubovaly, mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala celková 

konkurenceschopnost Evropské unie. Zájem se upíná především na udrţitelný růst, 

inovaci a konkurenceschopnost, na vytváření otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti 

s co nejvyšší mírou zaměstnanosti. Nesmí se také opomenout snaha o rovnost pohlaví a 

ochranu ţivotního prostředí. 

2.1.1 Fond soudruţnosti (FS) 

Fond soudruţnosti neboli Kohezní fond byl zaloţen Maastrichtskou smlouvou v roce 

1993. Tento fond poskytuje prostředky pouze těm členským zemím, které nedosahují 

90% průměrné úrovně HDP na jednoho obyvatele EU a současně usilují o vstup do 

Hospodářské měnové unie. Jelikoţ tato kritéria jsou poměrně přísná, a to především 

v oblasti deficitu státních financí a velkosti státního dluhu, EU se snaţí pomocí tohoto 

fondu financovat projekty s dlouhým obdobím návratnosti.  

Podpora prostřednictvím FS je zaměřena pouze na dopravní infrastrukturu většího 

rozsahu (např. dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, letecká doprava) a 

ochranu ţivotního prostředí. 
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2.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF podporuje strategické dlouhodobé programy, které pomáhají regionům po celé 

Evropě obnovovat a modernizovat schopnosti pracujících lidí. Tím pádem do těchto 

regionů přicházejí tuzemští i zahraniční investoři a pomáhají dosáhnout větší 

ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti. 

Prioritou tohoto fondu je napomoci zapojení nezaměstnaných a lidí dlouhodobě 

nezaměstnatelných, rychlejšímu zapojení absolventů do pracovního procesu, podpoře 

výzkumu a vývoje, přizpůsobení pracovníků na průmyslové změny a následnému 

zkvalitnění vzdělání. 

2.1.3 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Hlavním cílem je posilovat hospodářskou a sociální soudrţnost, vyrovnat regionální 

nerovnosti a podporovat stabilní a udrţitelný rozvoj. Prostředky z tohoto fondu se 

rozdělují do znevýhodněných regionů. 

Pomocí ERDF se hlavně financuje: 

 přímé podpory na investice do malých a středních podniků s cílem vytvořit 

udrţitelná pracovní místa 

 infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi  

 finanční nástroje podporující regionální a místní rozvoj 

 opatření technické pomoci 

 zlepšování ţivotního prostředí
1
 

  

                                                 
1
VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha : GRADA 

Publishing, 2005. Strukturální fondy, Kohézní fond, Iniciativy Společenství, s. 200. 

ISBN 80-247-1194-X. 
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2.2 Programy 2007-2013 

V programovém období 2007–2013 je v České republice přístupných 26 operačních 

programů. Pro toto období je z EU vymezeno 26,69 miliard EUR, coţ je přibliţně 

752,70 miliard Kč. K této sumě můţeme přičíst dalších cca 132,83 miliard Kč, které 

musí k úspěšnému čerpání přidat ČR, protoţe EU finančně podpoří maximálně 85% 

způsobilých výdajů.
2
 Programy jsou rozděleny mezi tři základní cíle hospodářské 

politiky a sociální soudrţnosti:  

 Cíl Konvergence je určen pro nejméně rozvinuté regiony v členských zemích 

EU. Zaměřuje se na růst zaměstnanosti pomocí investic do lidských a 

materiálních zdrojů, na podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoje znalostí 

ekonomiky, na ochranu ţivotního prostředí a efektivitu státní administrativy. Na 

cíl Konvergence je pro Českou republiku vymezeno 25,89 miliard EUR. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určen pro stejnou 

oblast jako cíl Konvergence. Programy spadající pod tento cíl jsou financovány 

například projekty na území hlavního města Prahy. Zaměřuje se na podporu 

společenských a hospodářských změn, ochranu ţivotního prostředí, prevenci 

rizik a podporu inovací. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

je pro Českou republiku vymezeno 0,42 miliardy EUR. 

 Cíl Evropská územní spolupráce se zaměřuje na rozvoj spolupráce na třech 

úrovních. Jako první je to příhraniční spolupráce, uskutečňovaná pomocí 

společných programů. Další je spolupráce meziregionální a jako poslední je to 

spolupráce nadnárodní. V České republice mohou prostředky vyhrazené pro 

tento cíl čerpat všechny regiony. Prostřednictvím tohoto cíle chce EU dosáhnout 

harmonického, trvale udrţitelného a vyváţeného rozvoje evropského území. Na 

cíl Evropská územní spolupráce je pro Českou republiku vymezeno 0,39 miliard 

EUR.
 
  

                                                 
2
 Euroskop [online]. 2005-11 [cit. 2011-05-24]. ČR a strukturální fondy v letech 2007-2013. Dostupné z 

WWW: <http://www.euroskop.cz/8640/sekce/cr-a-strukturalni-fondy-v-letech-2007-2013/>. 
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Cíle Zdroje financování 

Konvergence 

ERDF 

ESF 

FS 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

ERDF 

ESF 

Evropská územní spolupráce ERDF 

Tabulka 1: Zdroje financování cílů
3
 

Z tabulky lze vidět, pomocí kterých strukturálních fondů jsou cíle hospodářské politiky 

Evropské unie financovány. 

 

2.3 Operační programy (OP) 

Členské země mohou vyuţívat prostředky z evropských fondů jen na základě 

vypracovaných a schválených operačních programů. V současnosti je otevřeno 26 

operačních programů, které se dále dělí na tematické, regionální, programy pro Prahu a 

programy spadající pod cíl Evropská územní spolupráce. 

Operační program je strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro 

konkrétní region soudruţnosti nebo tematickou oblast, který zpracovávají členské země 

EU.
4
 V OP jsou podrobně popsány priority a cíle, které chce členská země v dané 

oblasti dosáhnout. V OP lze nalézt popis typových aktivit, na které je moţné čerpat 

prostředky z fondů EU. Je zde také uveden výčet těch, kteří mohou o finanční 

prostředky zaţádat. 

  

                                                 
3
Zdroj: Vlastní tvorba 

4
Euroskop [online]. c2005-11 [cit. 2011-05-31]. Abeceda fondů Evrospké unie 2007-2013. Dostupné z 

WWW: <http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/docoutils/abeceda_web_final.pdf>. 
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Tabulka 2: Přehled operačních programů pro období 2007-2013
5
 

V tabulce máme přehledně ukázány všechny operační programy pro rok 2007-2013, 

rozděleny dle kategorií a sumy vyhrazených peněz z EU. 

2.3.1 Tematické operační programy (TOP) 

Pro období 2007—2013 je otevřeno celkem 8 tematických operačních programů. 

Jednotlivé operační programy mají specifické tematické zaměření a jsou určeny pro celé 

území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. 

                                                 
5
Euroskop [online]. c2005-11 [cit. 2011-05-31]. Abeceda fondů Evrospké unie 2007-2013. Dostupné z 

WWW: <http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/docoutils/abeceda_web_final.pdf>. 

OP na období 2007- 2013 
Přidělená 

finanční částka 

Tematické OP 

OP Podnikání a inovace  

21 271, 1 mil. 
EUR (79,5 %) 

OP Doprava  

OP Životní prostředí  

OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

OP Výzkum a vývoj pro inovace  

Integrovaný OP  

OP Technická pomoc  

Regionální OP (ROP) 

ROP NUTS II Jihovýchod  

4 659 mil. EUR 
(17,6 %) 

ROP NUTS II Jihozápad  

ROP NUTS II Moravskoslezsko  

ROP NUTS II Severovýchod  

ROP NUTS II Severozápad  

ROP NUTS II Střední Čechy  

ROP NUTS II Střední Morava  

OP - Praha 
OP Praha Konkurenceschopnost 372, 4 mil. EUR 

(1,4 %) OP Praha Adaptabilita  

Evropská územní 
spolupráce 

OP Meziregionální spolupráce  

389 mil. EUR 
(1,5 %) 

OP Nadnárodní spolupráce  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko  

INTERACT II  

ESPON 2013  
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Graf 1: Rozdělení prostředků z fondů EU v rámci TOP.
6
 

OP Podnikání a inovace (OPPI) 

Program je zaměřen na podporu malého a středního podnikání a průmyslu. Podpora by 

měla vést ke zkvalitnění infrastruktury, zvýšení počtu zaváděných nových technologií 

výrobků a sluţeb a celkovému zvýšení inovační činnosti. Má podpořit malé a střední 

podniky, coţ by mělo napomoci vstupu na zahraniční trhy a také posílení spolupráce 

sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Vznik nových firem 

 Rozvoj firem 

 Efektivnější vyuţívání energie 

 Inovace 

 Zlepšování podnikatelského prostředí 

 Sluţby pro rozvoj podnikání 

 Technická pomoc
7
 

                                                 
6
 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Tematické operační programy. Dostupné 

z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy>. 
7
 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Operační program Podnikání a inovace. 

Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-

84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace>. 
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Pro OP Podnikání a inovace je k dispozici 3 041 mil. EUR ze zdrojů EU a 537 mil. 

EUR ze zdrojů České republiky. 

OP Doprava (OPD) 

Finanční podpora je určena pro zlepšení infrastruktury a všech typů dopravy. 

Nejdůleţitější aspekt pro získání těchto prostředků je soulad změn s minimálními 

dopady na ţivotní prostředí. Silniční a ţelezniční síť je inovována v oblastech patřící do 

sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo ni a asi největší pozornost je věnována 

prodluţování a zkvalitňování dálnic. Tato podpora je také zaměřená na metro v hlavním 

městě Praze, kombinovanou dopravy nebo vnitrozemskou vodní dopravu. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Modernizace ţelezniční sítě 

 Modernizace dálnic a silnic 1. třídy 

 Rozvoj vodní a multimodální nákladní dopravy 

 Zlepšení dopravní situace v Praze
8
 

Pro OP Doprava je k dispozici 5 759 mil. EUR ze zdrojů EU a 1 016 mil. EUR ze 

zdrojů České republiky. 

OP Ţivotní prostředí (OPŢP) 

Program se široce zaměřuje na zkvalitnění ţivotního prostředí v České republice, které 

je nezbytné pro zdravé tuzemské obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území 

pro pracující a investory. Podporuje konkrétní aktivity ekologických organizací a 

posiluje vzdělanost široké veřejnosti v otázkách a problémech ţivotního prostředí. 

  

                                                 
8
 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Operační program Doprava. Dostupné z 

WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-

Doprava>. 
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Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Podpora vodohospodářství, sniţování rizika povodí 

 Zlepšování kvality ovzduší 

 Efektivnější vyuţití energie 

 Lepší zacházení s odpady 

 Zlepšování stavu přírody a krajiny 

 Podpora environmentálního povědomí
9
 

Pro OP Ţivotní prostředí je k dispozici 4 918 mil. EUR ze zdrojů EU a 868 mil. EUR ze 

zdrojů České republiky. 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

Je programem zaměřeným na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel České 

republiky. Dále na začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a na 

zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem vzdělání a školení. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Vzdělání zaměstnanců 

 Posilování politik zaměstnanosti 

 Zkvalitnění práce veřejných institucí 

 Podpora mezinárodní spolupráce 

 Integrace ohroţených skupin
10

 

Pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost je k dispozici 1 837 mil. EUR ze zdrojů EU a 324 

mil. EUR ze zdrojů České republiky. 

  

                                                 
9
 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Operační program Ţivotní prostředí. 

Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-

f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi>. 
10

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-

29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost>. 
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OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělání na všech úrovních. Věnuje se tedy 

jak základním a středním školám, tak i vysokým školám a univerzitám. Úroveň praxe a 

vzdělání si navyšují i vědečtí pracovníci a pedagogové. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Rozvoj základního a středního vzdělání 

 Zkvalitnění vysokoškolského vzdělání 

 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

 Větší nabídka dalšího vzdělání
11

 

Pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost je k dispozici 1 829 mil. EUR ze zdrojů EU a 330 

mil. EUR ze zdrojů České republiky. 

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OPVVI) 

Tento program se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti ČR pomocí zlepšení 

podmínek pro existenci a působení vývojových, výzkumných a proinovačních center, 

vysokých škol apod. Prioritou je zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových 

institucí, nebo také zrychlení procesu přenášení výsledků vědy a výzkumu na trh, do 

praxe a průmyslu. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 

 Podpora spolupráce výzkumu a vývoje se soukromým sektorem 

 Posilování kapacit vysokých škol 

 Ochrana duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji
12

 

Pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost je k dispozici 2 071 mil. EUR ze zdrojů EU a 365 

mil. EUR ze zdrojů České republiky. 

                                                 
11

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-24]. Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-

4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost>. 
12

FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-25]. Operační program Výzkum a vývoj pro 

inovace. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-

165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace>. 
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Integrovaný OP (IOP) 

Program zaměřený na řešení regionálních problémů týkajících se infrastruktury pro 

veřejné sluţby, veřejnou správu a územní rozvoj. Podporou územního rozvoje je 

myšleno rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, veřejného zdraví, sluţeb 

zaměstnanosti a sluţeb v oblasti bezpečnosti, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních sluţeb, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu apod. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Vytváření, rozvoj a údrţba celostátních základních a dalších relevantních 

registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu 

 Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších 

relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy 

 Budování komunikační infrastruktury veřejné správy a územní veřejné správy 

 Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné 

správy
13

 

Pro Integrovaný OP je k dispozici 1 582,4 mil. EUR ze zdrojů EU. 

OP Technická pomoc (OPTP) 

Program je určen pro zajištění a ohodnocení aktivit podporujících efektivní řízení, 

kontrolu, sledování a vyhodnocování vyuţití prostředků Fondu soudruţnosti a 

strukturálních fondů. Příjemci prostředků z OPTP jsou Řídící orgány OPTP, kterými 

jsou Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo financí ČR 

Pro OP Technická pomoc je k dispozici 290 mil. EUR ze zdrojů EU. 

  

                                                 
13

Ministerstvo vnitra České republiky [online]. c2010 [cit. 2011-05-25]. Integrovaný operační program. 

Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-fondy-integrovany-operacni-

program.aspx>. 
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2.3.2 Regionální OP (ROP) 

Je dalším typem programu určený pro podporu a rozvoj regiónů ČR. Cíle, typové 

projekty, ţadatelé i podporované oblasti navazují a vycházejí z tematických operačních 

programů. Zaměření je tedy na konkrétní regiony soudruţnosti a řešení jejich typických 

problémů. Prioritami ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvyšování jejich atraktivity 

a posilování jejich konkurenceschopnosti. 

Pro období 2007-2013 je otevřeno 7 regionálních operačních programů. Za realizaci 

těchto programů odpovídá regionální rada příslušného regionu soudruţnosti. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Rozvoj cestovního ruchu 

 Podpora měst a venkovských sídel 

 Zlepšování dostupnosti měst a regionů 

Pro Regionální OP je k dispozici 4 659 mil. EUR ze zdrojů EU a 822 mil EUR ze 

zdrojů České republiky. 

 

Graf 2: Rozdělení prostředků z fondů EU v rámci ROP
14

 

  

                                                 
14

FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-25]. Regionální operační programy. Dostupné 

z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-

d1824296f1d4/Regionalni-operacni-programy>. 
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2.3.3 OP Praha (OPP) 

Praha, jakoţto jeden z nejvyspělejších regionů EU, nesplňuje některá kritéria stanovená 

pro zaostalé a problémové oblasti. Tím pádem není schopna dosáhnout na prostředky 

z většiny ostatních OP. Pro tyto účely jsou pro ni sestaveny 2 speciální operační 

programy. 

 

Graf 3: Rozdělení prostředků z fondů EU v rámci OPP
15

 

OP Praha – Konkurenceschopnost 

Program je určen především pro zlepšení dopravy, zkvalitnění ţivotního prostředí a 

celkové zatraktivnění prostředí města Prahy. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Rozvoj praţské MHD, výstavba nových parkovišť nebo podpora bezpečnosti 

dopravy 

 Podpora informačních a komunikačních technologii 

 Podpora obnovitelných zdrojů a úspory energií 

 Podpora vědy a výzkumu 

 Podpora malých a středních podnikatelů 

Pro OP Praha - Konkurenceschopnost je k dispozici 264 mil. EUR ze zdrojů EU a 46,6 

mil. EUR ze zdrojů České republiky. 

                                                 
15

FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2007 [cit. 2011-05-25]. Operační programy Praha. Dostupné z 

WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c470bc9b-bf27-4ed6-a311-3ff05a995321/Operacni-

programy-Praha>. 
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OP Praha – Adaptabilita 

Program zaměřený na podporu zaměstnanosti v Praze. Má především motivovat 

zaměstnavatele k přijímání osob omezených ve výkonu pracovní činnosti, zvyšování 

nabídky pracovních míst nebo zvyšování kvalifikace současných zaměstnanců. Podpora 

tímto programem by měla vést k zvýšení kvality a produktivity práce. 

Příklady aktivit, které je moţno financovat pomocí tohoto OP: 

 Rozvoj počátečního a dalšího vzdělání 

 Posílení podnikatelského prostředí 

 Podpora zaměstnanosti 

Pro OP Praha - adaptabilita je k dispozici 108,4 mil. EUR ze zdrojů EU a 19,1 mil. EUR 

ze zdrojů České republiky. 

2.3.4 Evropská územní spolupráce (EUS) 

Cíl politiky hospodářské a sociální soudrţnosti s názvem Evropská územní spolupráce  

je realizován prostřednictvím meziregionální, nadnárodní a přeshraniční formy 

spolupráce a dvou síťových programů. 

OP Meziregionální spolupráce 

Tento program pobízí do aktivnější spolupráce subjekty a úřady členských států EU, 

Švýcarska a Norska. Zajišťuje také společné pouţívání nástrojů politiky regionálního 

rozvoje a umoţní jim výměnu různých profesních poznatků a zkušeností, aby se regiony 

nadále rozvíjely. 

Pro OP Meziregionální spolupráce je k dispozici cca 321 mil. EUR ze zdrojů EU a 83 

mil. EUR ze zdrojů České republiky. 
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OP Národní spolupráce oblast Střední Evropa 

Podpora tohoto programu se zaměřuje na neinvestiční projekty, které mají posílit 

konkurenceschopnost střední Evropy. Prioritou je posílit inovace a znalosti ve střední 

Evropě, zlepšit ţivotní prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivitu měst nebo 

také zlepšení dostupnosti střední Evropy. 

Pro OP Mezinárodní spolupráce je k dispozici cca 245,47 mil. EUR ze zdrojů EU a 

37,46 mil. EUR ze zdrojů České republiky. 

OP Přeshraniční spolupráce 

Největší podíl prostředků, které jsou pro Evropské územní spolupráce, je určen na 

realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Obsahuje 5 bilaterálních Operačních 

programů Přeshraniční spolupráce. Společnými zájmy jsou podpora sociální a 

hospodářské integrace příhraničních území, posilování dalšího rozvoje a odstraňování 

přetrvávajících bariér. Dále posilování vzájemných vztahů, jak kulturních tak 

sociálních, rozvoj cestovního ruchu, společná péče o přírodní bohatství nebo budování 

flexibilního trhu práce. 

INTERACT II 

Tento program je pouze servisním programem pro řídící struktury operačních programů 

z Evropské územní spolupráce. Z těchto prostředků tudíţ veřejnost čerpat nemůţe. 

ESPON 2013 

Podporuje výzkum v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování. Příjemci 

prostředků z tohoto programu jsou výzkumné a vědecké instituce nebo univerzity. 

Vyuţití je pro široký okruh uţivatelů. 
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2.3.5 OPPI 

Tomuto programu je v této práci věnována větší pozornost, jelikoţ je klíčovým 

operačním programem pro Návrhovou část.  

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace je určeno sedm prioritních os. 

 

Graf 4: Rozdělení prostředků z fondů EU v rámci OPPI
16

 

Z grafu je vidět, ţe Evropská unie nejvíce podporuje osu Prostředí pro podnikání a 

inovace. 

Prioritní osa 1 – Vznik firem 

Osa podporující začínající podnikatelé pomocí programu Start. Cílem tohoto programu 

je umoţnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání s delším 

časovým úsekem nebo poprvé. Podpora spočívá v bezúročném úvěru nebo zvýhodněné 

záruce s finančním příspěvkem. 

  

                                                 
16

Evropská komise [online]. 2008 [cit. 2011-05-25]. Operační program 'Podnikání a inovace'. Dostupné z 

WWW: 

<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=CZ&gv_reg=1641&gv_P

GM=1083&gv_defL=7&LAN=2>. 
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Tato osa také podporuje vyuţívání nových finančních nástrojů. Jedná se o aktivitu 

zaměřenou na vyuţití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu inovativních 

projektů firem v počáteční a růstové fázi podnikání, spojených s vyšším rizikem 

realizace. Jedná se o vstup kapitálu investorů do podniku s cílem jeho dalšího rozvoje. 

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 

Tato osa se v prvé řadě vyznačuje podporou malých a středních podniků pomocí 

bankovních nástrojů a to konkrétně dvěma programy: 

 Program Progres, jehoţ cílem je umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských 

projektů, pro které je bariérou získání externího financování nebo niţší vlastní 

kapitál, a to formou podřízených úvěrů zajišťujících po dobu aţ 6 let kapitálové 

vybavení. 

 Program Záruka, který pomocí zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem se 

snaţí zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků. Důraz je 

kladen na podporu projektů v regionech se soustředěnou podporou státu. 

Tato osa také podporuje nové výrobní technologie, ITC a vybrané strategické sluţby a 

to pomocí dalších 3 programů: 

 Program Rozvoj, napomáhající dotacemi do technologického vybavení urychlit 

rozvoj malých a středních podniků. Podporuje investice do moderních 

technologií pouze ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. 

 Program ICT a strategické sluţby podporuje konkurenceschopnost a růst ICT 

sektoru. Snaţí se podpořit nabídku nových informačních systémů nebo nových 

softwarových produktů a sluţeb. Dále je cílem podpořit vybrané strategické 

sluţby s úzkou návazností na informační a komunikační technologie s výrazným 

mezinárodním zaměřením. 

 Program ICT v podnicích umoţňuje malým a středním podnikatelům získat 

finanční prostředky na pořízení nebo rozšíření komunikačních a informačních 

technologií. 
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Prioritní osa 3 – Efektivní energie 

Tato osa usiluje o úsporu energie a obnovitelných zdrojů a to za pomocí jednoho 

programu: 

 Program Ekoenergie s cílem stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti sniţování 

energetické náročnosti výroby a vyššího vyuţití obnovitelných a druhotných 

zdrojů. Podporuje projekty se záměrem sníţit energetickou náročnost na 

jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro 

podnikatelskou sféru. 

Prioritní osa 4 – Inovace 

Cílem této osy je zvyšování inovační výkonnosti podniku a navýšení kapacit pro 

průmyslový výzkum a rozvoj. Tohoto se snaţí dosáhnout pomocí 2 programů: 

 Program Inovace, který pomáhá podnikatelům, kteří na základě vlastní 

výzkumné a vývojové činnosti nebo prostřednictvím transferu technologie 

zavádí inovované produkty do výroby a na trh. Dále podporuje zisk patentů, 

ochranných známek a průmyslových vzorů. 

 Program Potenciál se zabývá zvyšováním kapacity společnosti pro realizaci 

výzkumných, inovačních a vývojových aktivit a zároveň zvýšením počtu 

společností, které provádějí vlastní výzkum a vývoj. 

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 

Tato priorita se zaměřuje na podporu platformy spolupráce, zlepšení infrastruktury pro 

rozvoj lidských zdrojů nebo infrastruktury pro podnikání prostřednictvím 4 

následujících programů: 

 Program Spolupráce, jehoţ cílem je rozvoj podnikatelského prostředí 

příznivého pro rozvoj inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory 

spolupráce a zlepšení vazeb mezi vysokými školami, firmami a výzkumem. 

 Program Prosperita je zaměřen na podporu základních institucí a další rozvoj 

infrastruktury pro výzkum. 

 Program Školicí střediska prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro 

realizaci, řízení a organizaci personálních činností, vzdělávání a dalších aktivit 
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souvisejících s rozvojem lidských zdrojů. Cílem je zajistit rozšiřování kapacit a 

odborného růstu zaměstnanců vzhledem k efektivitě a kvalitě sluţeb a výroby. 

 Program Nemovitosti je zaměřen na rozvoj a vznik podnikatelských nemovitostí 

včetně související infrastruktury. Tímto přispívá k vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a ţivotního prostředí. Podpora se vztahuje 

na všechny hlavní fáze ţivotního cyklu nemovitosti. 

Prioritní osa 6 – Sluţby pro rozvoj podnikání 

Jedná se o 2 programy podporující poradenské a marketingové sluţby. 

 Program Poradenství zlepšuje kvality a dostupnost poradenských, vzdělávacích 

a informačních sluţeb. Je určen pro malé a střední podnikatele, snaţí se zvýšit 

jejich konkurenceschopnost skrze ucelené koncepce poradenských sluţeb. 

Program také vytváří prostředí pro analýzu světových i českých rozvojových 

trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky České republiky. 

 Program Marketing má posílit mezinárodní konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků pomocí individuálních účastí na zahraničních výstavách a 

veletrzích. Dalším cílem programu je rozvoj infrastruktury pro zvýšení kvality a 

objemu asistenčních, vzdělávacích nebo poradenských sluţeb poskytovaných 

Českou agenturou na podporu obchodu. 

Prioritní osa 7 – Technická pomoc 

Prostředky z této osy jsou vynaloţeny na výdaje spojené s přípravou, hodnocením, 

implementací a monitorováním příslušných programů z OP Podnikání a inovace, se 

zasedáním hodnotitelských komisí. Mezi příjemce patří Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, CzechInvest nebo CzechTrade.  
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2.4 Rozbor projektu financovaného z OPPI 

Identifikace podnikatelských příleţitostí 

V tomto bodě se zpravidla vyuţívá výsledků různých studií, jako jsou např. studie 

struktury produkce a spotřeby v dané zemi, marketingové studie, analýzy dovozu a 

moţnosti jeho substituce domácími produkty, vyhodnocení surovinových zdrojů, studie 

technického a technologického vývoje, vyhodnocení zkušeností ostatních zemí 

s obdobným ekonomickým základem a úrovní rozvoje kapitálu aj. 

Tyto studie je potřeba následně posoudit a vyhodnotit před jejich uvedením do 

investičního projektu. Hodnocení je zacíleno především na předběţné posouzení 

efektivnosti a perspektivy projektu. K tomuto případu se konkrétně pouţívá studie 

příleţitostí (Opportunity Studies). Podobně jako průzkumná studie (Scouting Study), 

která spíše posuzuje význam moţného investičního řešení. Tyto studie by měly pouţívat 

raději odhady neţ detailní analýzy. 

Technicko-ekonomická studie projektu 

Výsledkem této studie je pak formulace projektu, včetně jeho cílů a základních 

charakteristik. Zahrnuje marketingovou strategii, dosaţitelný podíl na trhu, velikost 

výrobní jednotky, její umístění, základní suroviny a materiály, vhodnou technologii a 

výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení vlivu na ţivotní prostředí. 

Stanovení investičních a provozních nákladů 

Tyto náklady mají nejvýznamnější vliv na ekonomickou efektivnost projektu. Pro jejich 

stanovení lze vyuţít: 

 Vypsání a vyhodnocení nabídkových řízení vycházejících z kvalitativní 

specifikace projektu 

 Cen z obdobných projektů ke kalkulaci nákladů zaloţené na kvantitativní 

specifikaci projektu 

 Jednotkových nákladových paramentů odvozených ze srovnatelných projektů 

 Odhady celkových nákladů pro skupiny výrobních zařízení
17

 

                                                 
17

FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha : Grana Publishing, 2011. 

Předinvestiční fáze, s. 29-30. ISBN 978-80-247-3239-0. 
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Tyto náklady je třeba upravit určitými faktory, mezi něţ patří především: 

 Roční tempo inflace a vývoj směnných kurzů 

 Odlišnosti lokálních podmínek 

 Odlišné zákonné normy 

 Moţné chyby vyplývající z nedostatku spolehlivých dat, předběţnosti návrhu 

projektu, metodologických nedostatků apod.
18

 

Spolehlivost těchto údajů záleţí na dostupnosti údajů o spotřebě materiálu a energie, 

počtu pracovníků a výši reţijních nákladů. 

2.4.1 Způsobilé výdaje 

Způsobilými výdaji jsou výdaje přímo související s projektem a mohou být 

spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Za předpokladu, ţe jsou 

v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají 

zaměření operačních programů. 

2.4.2 Hodnotící kritéria 

Při ţádosti je nutné věnovat patřičný zřetel výběrovým kritériím, podle kterých se 

příslušný projekt hodnotí. V této části jsou uváděna kritéria, která jsou klíčová pro 

získání dotace z programu Podnikání a inovace, pod osou Rozvoj firem. 

Kritéria jsou rozdělena na jednotlivé oddíly: Ekonomické hodnocení ţadatele a 

hodnocení prováděné externím hodnotitelem, Soulad se strategickými cíli, Zkušenosti a 

odborné předpoklady ţadatele, Technické řešení projektu a Udrţitelnost (zajištění 

odbytu produkce). Oddíly se hodnotí body, přičemţ součet dosaţených bodů můţe být 

maximálně 100. 

Ekonomické hodnocení ţadatele 

Hodnotí se především finanční a nefinanční situace za pomocí finančních výkazů 

podniku. Dále vazby ţadatele na další ekonomické subjekty (mateřské společnosti, 

dcery a další subjekty) a ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. 

  

                                                 
18

FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha : Grana Publishing, 2011. 

Předinvestiční fáze, s. 29-30. ISBN 978-80-247-3239-0. 
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Soulad se strategickými cíly 

Hodnocení se zaměřuje na vliv realizace projektu na zaměstnanost (zvýšení 

zaměstnanosti, udrţení stávající zaměstnanosti), soulad s horizontálními prioritami 

(projekt sleduje udrţitelný rozvoj a zachovává rovné příleţitosti) a také příleţitosti 

projektu (sníţení odpadu, emisí a spotřeby). 

Zkušenosti a odborné předpoklady ţadatele 

Hodnotí, jaké má ţadatel zkušenosti v oboru, na který předkládá projekt, zda má ţadatel 

a jeho management dostatečné odborné předpoklady a zkušenosti s realizací projektů 

obdobného rozsahu. Výhledy společnosti do budoucna (společnost má stanovenou 

reálnou strategii budoucího vývoje, má realisticky definovanou SWOT analýzu nebo 

jestli působí na trhu s perspektivou dalšího rozvoje firmy) a také zda projekt podporuje 

výrobu vlastních produktů nebo výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

Technické řešení 

Tento parametr se zabývá porovnáním stávajícího a navrhovaného zařízení a do jaké 

míry jsou navrhované výdaje pro realizaci projektu nezbytné (zda je rozpočet projektu 

dostatečně podrobný a má vypovídající schopnost). 

Udrţitelnost 

Závěrem se hodnotí, do jaké míry realizace projektu příznivě ovlivní podnikání (o kolik 

procent naroste odbyt), úroveň stability portfolia odběratelů (jaká je průměrná doba 

vztahu s klíčovými odběrateli), schopnost uplatnění produkce na trhu (marketingová 

strategie definující způsob distribuce, konkurenční výhody a nevýhody, příleţitosti a 

hrozby atd.) a vliv projektu na konkurenceschopnost podniku (zda je přínos na 

regionální, celostátní nebo i mezinárodní úrovni). 

2.4.3 Výběrová řízení na dodavatele  

Účelem těchto pravidel je stanovit závazné postupy pro vedení výběrových řízení 

transparentním a nediskriminačním způsobem a zajistit, aby při vedení výběrových 

řízení na dodavatele příjemce obdrţel nejméně tři nabídky potenciálních dodavatelů a 

vynakládal prostředky dotace hospodárně. Pravidla pro výběr dodavatelů se nevztahují 

na zakázky do 500.000,- Kč bez DPH. 
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2.4.4 Náleţitosti účetního dokladu k nákladům projektu  

Účetní doklady dokumentující náklady musí splňovat poţadavky dle § 11 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s výjimkou podpisového záznamu osoby 

odpovědné za zaúčtování dokladu. 

2.4.5 Publicita projektu  

V souvislosti s realizací projektu má kaţdý příjemce podpory povinnost informovat 

veřejnost o spolufinancování projektu z fondů EU.  

Propagační materiál musí obsahovat informaci o tom, ţe byl projekt realizován za 

finanční spoluúčasti EU a musí na něm být zobrazeno standardní logo Společenství – 

vlajka EU. Konkrétní podoba je stanovena pro kaţdou formu propagace.  

Příklad: 

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 

FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM 

PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 

 

Obrázek 1: Vlajka EU
19

 

2.4.6 Vedení účetnictví při dotaci na pořízení investice 

 V případě, ţe dotace bude poskytnuta na pořízení hmotného nebo nehmotného 

dlouhodobého majetku nebo technické zhodnocení, musí tato dotace být v souladu s 

účetními standardy (sniţovat účetní pořizovací a tedy i daňovou vstupní cenu majetku). 

Přijatá dotace nepředstavuje pro příjemce ani z účetního ani z daňového hlediska výnos. 

Hodnota dotace ovlivňuje budoucí výší odpisů konkrétního majetku. Přijatá dotace 

můţe rovněţ sniţovat pořizovací, resp. vstupní cenu majetku, pokud bude poskytnuta 

na úhradu nákladů zahrnovaných do ocenění pořizovaného majetku. 

  

                                                 
19

EUROPA [online]. c1995-2011 [cit. 2011-05-31]. Stáhnout vlajku EU. Dostupné z WWW: 

<http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_cs.htm>. 
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2.4.7 Ţádost o poskytnutí podpory 

Ţádost o podporu se provádí prostřednictvím internetové aplikaci eAccount. Pomocí 

této aplikace se také vyplňují příslušné formuláře a dodávají potřebné přílohy 

elektronickou formou. Je moţné zde nalézt veškeré informace, které souvisejí s 

podáním projektu a jeho realizací. Aplikace eAccount umoţňuje průběţně sledovat 

proces administrace a aktuální stav hodnocení ţádosti.
20

 

2.4.8 Sankce za porušení Podmínek  

Při porušení pravidel v Podmínkách, můţe být příjemce podpory vyzván k vrácení 

dotace. Pokud se při porušení pravidel v Podmínkách jedná o tzv. porušení rozpočtové 

kázně podle § 14 a § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění, je tato záleţitost předána místně 

příslušnému finančnímu úřadu, který předepíše odvod neoprávněně pouţitých či 

zadrţených prostředků do státního rozpočtu a penále z prodlení.  

2.4.9 Hodnocení projektu 

Hodnocení projektu probíhá v agentuře CzechInvest na základě výběrových kritérií 

daného programu a posudků externích hodnotitelů. Po dokončení hodnocení projektu 

agenturou je projekt předán hodnotitelské komisi (HK). Členy HK jsou na základě své 

odbornosti zástupci implementační agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

odborných a podnikatelských asociací a svazů, krajů atd. 

Komise na základě představení projektu projektovým manaţerem a předchozího 

hodnocení externími hodnotiteli projednává předloţené projekty a vyjadřuje své 

stanovisko ke kaţdému projektu – doporučuje nebo nedoporučuje jej ke schválení, 

případně můţe projekt vrátit projektovému manaţerovi k doplnění nebo novému 

hodnocení. Konečné rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí projektu provádí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

  

                                                 
20

Operační program Podnikání a inovace [online]. c2010 [cit. 2011-05-31]. Postup získání podpory. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo-oppi.cz/informace-pro-zadatele/21-postup-ziskani-podpory.html>. 
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2.4.10 Ţádost o platbu  

Příjemce podpory ţádá v úhrnu za všechny etapy o proplacení částky ve výši, která 

nepřesahuje výši dotace uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Platby jsou prováděny zpětně za vynaloţené prostředky doloţené zaplacenými 

fakturami nebo interními doklady a doklady o zaplacení. Faktury mohou být zaplaceny 

postupně v několika splátkách. 

 

2.5 Moţnosti financování 

Zdroje financování lze dělit podle více hledisek, z nichţ k nejvýznamnějším patří místo, 

odkud se tyto zdroje získávají, a vlastnictví těchto zdrojů. Podle místa se rozlišují 

interní a externí zdroje financování. 

2.5.1 Financování z vlastních zdrojů 

Základní formy financování z vlastních zdrojů tvoří základní kapitál, který se tvoří při 

zaloţení společnosti. Tento základní kapitál je moţné navyšovat vklady společníků. 

Další moţností je nerozdělený zisk minulých období a odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, případně výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a 

zásob. Poslední moţnou formou financování z vlastních zdrojů jsou dary, účasti nebo 

subvence.  

2.5.2 Financování z cizích zdrojů 

Cizí zdroje jsou všechny zdroje, které nejsou zdroji vlastními. Cizí zdroje lze povaţovat 

za prostředky, které byly podniku zapůjčeny a které bude muset dříve či později vrátit. 

Jedním z takových zdrojů jsou dlouhodobé či krátkodobé bankovní úvěry, jakoţto 

nejčastější způsob získávání prostředků. Kaţdá ţádost o bankovní úvěr musí projít 

analýzou bonity ţadatele a analýzou investičního projektu. Na základě výsledků pak 

banka rozhodne, zda ţádosti vyhoví, či nikoliv. Mezi základní faktory pro posouzení 

faktorů ovlivňujících cenu bankovního úvěru patří doloţení profesní historie investora, 

jeho finanční zdraví, referenční projekty nebo výše obratu. Dalšími takovými faktory je 

kvalita podnikatelského záměru a návrh způsobu financování projektu. 
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Další moţností je dodavatelský úvěr, který poskytuje dodavatel a je poskytován tak, ţe 

dodaný majetek je odběratelem splácen po sjednanou dobu, postupně nebo jednorázově, 

včetně úroků. 

Jako poslední moţnost financování investičních nákladů jsou obligace, které emituje 

podnik s cílem získat od investora finanční zdroj. Věřitel má nárok na úrok vyplacený 

v předem stanovených termínech, přičemţ se nepodílí na rozhodování firmy.
21

 

  

                                                 
21

 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha : Grana Publishing, 2011. 

Zdroje financování projektů, s. 44-51. ISBN 978-80-247-3239-0. 
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3. Analýza a popis současné situace 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název firmy: KUPSON spol. s r.o. 

Sídlo: Hradecká 14, Opava 746 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Průměrný počet zaměstnanců: 20 

KUPSON spol. s r.o. je ryze česká firma zaloţena v roce 1991. Od svého zaloţení 

působí v oblasti vývoje, výroby a servisu elektronických zařízení. V roce 1996 se 

přestěhovala do vlastních objektů na Hradecké ulici v Opavě, kde sídlí dodnes.  

Zaměřuje se především na výrobu vlastních výrobků. Ty prodává převáţně 

prostřednictvím prodejních a servisních organizací nejen po celé České republice, ale 

také do zahraničí.  

Hlavním výrobním programem jsou elektronické systémy ochrany zboţí v obchodech a 

čipové identifikační systémy jako je výdej pohonných hmot, přístupové a docházkové 

systémy.  

V neposlední řadě se zabývá vývojem a výrobou zakázkových výrobků. Je plně 

vybavena pro plošnou montáţ součástek, takţe úzce spolupracuje s řadou firem, pro 

které vyrábí elektronické výrobky, nebo jejich součásti. Jelikoţ se ţádná elektronická 

výroba neobejde bez kovových a plastových dílů, má svoji kovovýrobu a lisovnu 

termoplastů. 
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3.2 Výrobní sortiment 

 Automatický výdej pohonných hmot AVP – 31 

o Systém je určen především pro samoobslužný výdej PH, lze jej však 

současně využít pro hotovostní prodej 

 Elektronický docházkový systém TM - 12 

o Systém pro evidenci docházky zaměstnanců a vyhodnocování jejich 

odpracované doby 

 Přístupový systém TM – 23 

o Systém pro sledování průchodů a otevírání dveří, vrat či závor. Klasické 

klíče jsou nahrazeny bezpečnějším identifikačním čipem a zároveň je 

získán přehled o pohybu osob v takto zabezpečených objektech 

 Obchůzkový systém TM – 33 

o Systém pro kontrolu obchůzek strážní služby 

 Elektronická zkoušečka napětí ZN – 11 

o Zkoušečka s akustickou signalizací a měřením sledu fází 

 Elektronické systémy ochrany zboţí 

o Systémy proti krádežím v obchodech 
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3.3 Organizační struktura 

Společnost Kupson má jednoho ředitele, který se stará o kontakt s ostatními 

společnostmi. Dále vedoucího výroby, který řeší zástupy lidí v případě nemoci, 

organizuje a kontroluje výrobu a je zároveň poslední zastávkou výrobku před uvedením 

na trh. Vedoucí výroby úzce spolupracuje s dvěma vedoucími dílen, kteří rozdělují 

konkrétní úkoly mezi řadové dělníky. 

 

Tabulka 3: Organizační struktura
22

 

  

                                                 
22

 Zdroj: Vlastní tvorba 

Ředitel

Vedoucí 
výroby

Vedoucí 
dílny č. 1

Řadoví 
dělníci

Vedoucí 
dilny č. 2

Řadoví 
dělnící



41 

 

3.4 Obchodní situace společnosti 

Společnost se pohybuje převáţně na domácím trhu se zabezpečovací technikou. 

Vzhledem k vývoji hospodářské krize má stagnující trţby.  

Co se týká podílu na trhu, není vzhledem k velikosti společnosti v celorepublikovém 

měřítku příliš významný. 

Na tuzemském trhu je pouze jedna firma zabývající se podobným výrobním 

sortimentem. Nicméně na zahraničních trzích je konkurence, obzvlášť velkých 

nadnárodních společností, obrovská. Pomocí neustálých inovací se společnost Kupson 

snaţí drţet krok se svými konkurenty. 

 

3.5 Finanční situace společnosti 

3.5.1 Přehled zisků a ztrát 

Text 

Skutečnost v účetním 

období 

2007 2008 2009 

Výkony 20 170 21 713 14 595 

Výkonová spotřeba 8 324 9 243 6 312 

Přidaná hodnota 11 846 12 470 8 283 

Osobní náklady 5 326 6 358 6 095 

Výsledek hospodaření za účetní období 4 040 3 351 861 

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 317 4 272 1 052 

Tabulka 4: Zjednodušený přehled zisků a ztrát
23

 

Jak můţeme vidět v tabulce, obrat společnosti ve sledovaném období stále klesá a to 

mnohem více neţ náklady společnosti. Tento fakt je zapříčiněn ekonomickou krizí a 

tudíţ niţším prodejem výrobků. Niţší hospodářský výsledek byl způsobem hlavně 

osobními náklady, jelikoţ se společnost rozhodla nesniţovat počet zaměstnanců. 

  

                                                 
23

 Zdroj: Interní doklady společnosti 
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3.5.2 Celková zadluţenost 

Ukazuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

2007 2008 2009 

0,12 0,15 0,12 

Tabulka 5: Celková zadluţenost
24 

Tato tabulka je zpracována z finančních výkazů společnosti a ukazuje, ţe celková 

zadluţenost je velmi nízká. V letech 2007 a 2009 12%, roku 2008 mírný nárůst na 15%. 

Z této tabulky také mimo jiné vyplývá, ţe společnost téměř veškeré své aktivity 

financuje především z vlastních zdrojů. Obecné platí, ţe u finančně stabilního podniku 

můţe dočasný růst zadluţenosti vést ke zvýšení celkové rentability vloţených 

prostředků.
25

 

3.5.3 Doba splácení dluhů 

Ukazuje do kolika let je společnost schopna splatit své dluhy. 

2007 2008 2009 

0,87 0,93 0,93 

Tabulka 6: Doba splácení dluhu
26 

Tabulka ukazuje, ţe splácení dluhů je na velmi nízké úrovni, společnost je schopna 

splatit své dluhy do necelého jednoho roku za celé sledované období. 

  

                                                 
24

 Zdroj: Vlastní tvorba 
25

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Praha : Grada Publishing, 2008. Ukazatele zadluţenosti, s. 57-60. 

ISBN 978-80-247-2481-2. 
26

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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3.5.4 Altmanův index 

Altmanův index je bankrotním modelem, který vychází z propočtu globálních indexů, 

respektive indexů celkového hodnocení. Záměrem Altmanova modelu je velmi 

jednoduše odlišit společnosti bankrotující od těch, u nichţ je pravděpodobnost bankrotu 

minimální. Tento výpočet je stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových 

ukazatelů, jimţ je přiřazena různá váha, z nichţ největší váhu má rentabilita celkového 

kapitálu.
27

 

2007 2008 2009 

6,29 5,56 6,14 

Tabulka 7: Altmanův index
28 

Dle výpočtů z tabulky se jedná o mimořádně silnou a finančně zdravou společnost, 

která po celou dobu sledovaného období je nad šedou zónou (1,2-2,9) a nehrozí ji 

bankrot. 

3.6 Vymezení problému 

Problém ve společnosti Kupson spol. s r.o. je zastaralost strojového parku. Tyto stroje 

nejsou nekvalitní, nicméně v porovnání s konkurencí mají malou efektivnost. S tímto 

problémem také přímo souvisí malá produktivita práce. Dalším problémem je větší 

energetická náročnost starších strojů, coţ v nemalé míře zvyšuje náklady. Nové stroje 

zaručí větší flexibilitu výroby, která je při velkém mnoţství druhů výrobků v této 

společnosti důleţitá. V poslední řadě to je kvalita výrobků, která není vţdy zcela 

dostačující. 

  

                                                 
27

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční model. Praha : Grada Publishing, 2008. Altmanův index, s. 73-74. ISBN 

978-80-247-2481-2. 
28

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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4. Návrh řešení 

Jak je výše zmíněno, hlavním problémem společnosti Kupson spol. s r.o. je zastaralost 

současného strojového parku. Řešení tohoto problému je nákup nových strojů za 

přispění prostředků z fondů Evropské unie. Součástí tohoto řešení je vytvoření projektu, 

na základě kterého je moţné ţádat o získání dotace z EU. 

 

4.1 Analýza moţností čerpání ze strukturálních fondů EU 

Společnost Kupson spol. s r.o. můţe ţádat o podporu z EU pouze v operačním 

programu Podnikání a inovace, jakoţto programu, který je zaměřen na podporu malého 

a středního podnikání a také konkrétně podporuje inovace technologií. Pro potřeby 

vybrané společnosti je ideální Prioritní osa 2 – Rozvoj firem, protoţe se mimo jiné 

zabývá podporou nových výrobních technologií. V této ose je moţný pouze program 

Rozvoj, který finančními prostředky napomáhá urychlit zisk nového technologického 

vybavení a zvyšovat tak konkurenceschopnost malých a středních podniků. 

V současné době nejsou téměř ţádné výzvy otevřené, nýbrţ je očekáváno s největší 

pravděpodobností vyhlášení nových výzev, ve všech existujících programech 

spadajících pod operační program Podnikání a Inovace (OPPI). Rok 2011 by také měl 

být asi posledním rokem, kdy si české podniky budou moct sáhnout na evropské dotace 

v takovém rozsahu. 

4.1.1 Program Rozvoj 

Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti (flexibility) malých a 

středních podnikatelů vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k 

udrţení, případně růstu počtu pracovních míst.  

Podpora v rámci programu představuje pořízení nových technologických zařízení s 

vyššími technickými a uţitnými parametry, či realizace projektů zvyšujících efektivnost 

procesů. 
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Forma a výše podpory 

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

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

výši 1 - 20 mil. Kč, maximálně však do výše míry způsobilých výdajů projektu 

stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory. 

Hlavní podmínky programu 

Jako u kaţdého jiného programu i u programu Rozvoj musí ţadatel splnit konkrétní 

podmínky, aby mohl o dotaci ţádat.  

Společnosti musí podnikat v regionu se soustředěnou podporou státu (podporované 

regiony jsou uvedeny v přílohách) a splňovat definici malého a středního podniku dle 

Nařízení Evropské komise č. 70/2001. 

Projekt musí být v souladu s cíly daného programu a nesmí porušovat horizontální 

politiku EU a jejich základní principy zejména tedy rovné příleţitosti mezi muţi a 

ţenami a udrţitelný rozvoj. Ţadatel dotace se zavazuje realizovat projekt v oborech 

činnosti vymezených v seznamu (seznam podporovaných oborů je uveden v přílohách). 

Společnost Kupson spol. s r.o. splňuje všechny podmínky: 

 Definuje se jako „malý podnik―, má průměrně 20 zaměstnanců a roční obrat 

nepřesahuje 7 mil. EUR. 

 Projekt řeší nákup technologie výroby pro společnost Kupson spol. s r.o., která 

je malý podnik a má uzavřené více neţ 3 účetní období. 

 Hlavní výrobní činnost spadá pod CZ-NACE 26.1 - výroba elektronických 

součástek a desek. 

 Sídlí v městě Opavě. A tudíţ místo realizace je v regionu se soustředěnou 

podporou státu, na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č. 

829 z roku 2006. 
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4.2 Projekt Inovace strojového parku 

Předmětem projektu je nákup pájecího stroje pro strojní pájení PCB (desek plošných 

spojů), opravárenské pracoviště PCB, osciloskop do 1 GHz, vstřikovací lis na plasty a 

příslušenství k tomuto lisu, coţ je sušička plastické hmoty a vyhřívání lisovací formy. 

4.2.1 Systém rozvoje lidských zdrojů ţadatele 

Společnost Kupson zajišťuje soustavný rozvoj lidských zdrojů. Zaměstnává více jak 

polovinu zaměstnanců, kteří s ohledem na velmi kvalifikovanou práci musí procházet 

pravidelnými školeními a odbornými semináři, kterými si zvyšují svou kvalifikaci. Toto 

jim mimo jiné zabezpečuje také pravidelný mzdový růst. Dalšími motivačními faktory 

jsou finanční odměny na základě pravidelného hodnocení práce nebo úspěšného 

ukončení projektu. 

4.2.2 Doposud realizované investiční projekty 

Název investice Pořizovací cena 

v tis. Kč 

Rok 

realizace 

Způsob 

financování 

Nákup provozních budov 6 500 1995 Bankovní úvěr 

Rekonstrukce budov 1 000 1996 Bankovní úvěr 

Výměna všech oken 1 500 2003 Vlastní zdroje 

Nákup osazovacího stroje 1 900 2004 Vlastní zdroje 

Nákup spektrálního analyzátoru 500 2006 Vlastní zdroje 

Tabulka 8: Doposud realizované investiční projekty nad 500 tis. Kč
29

 

4.2.3 Udrţitelnost projektu 

Předpoklad udrţitelnosti projektu je v horizontu více jak 10 let. Toto vychází především 

z dlouholetých zkušeností managementu společnosti v oboru výroby elektronických 

systémů a jejich zkušeností s flexibilním přizpůsobováním se potřebám trhu. 

Zaměstnanci společnosti Kupson, jak uţ se několikrát v minulosti ukázalo, jsou schopni 

vyvinout a vyrobit kvalitní a konkurenčně schopné výrobky. 

Vedení společnosti si je jisto, ţe produkce firmy bude růst a to hlavně v oblasti exportu. 

Toto je hlavní důvod, proč je potřeba firmu technologicky inovovat právě tímto 

                                                 
29

 Zdroj: Vnitropodnikové doklady 
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projektem. Tím se zajistí nejen udrţitelnost výroby, ale také její zefektivnění a 

zkvalitnění.  

4.2.4 Popis cílů 

 Zvýšení produktivity práce - nakupované stroje mají mnohem lepší parametry, 

a proto na nich bude moţné dosáhnout vyššího výkonu. 

 Úspora energie - nové stroje mají podstatně menší spotřebu energie při vyšším 

výkonu produkce neţ stroje staré.   

 Zlepšení hygieny práce - sníţení hluku výměnou stávajícího vstřikovacího lisu 

za nový. 

 Zkrácení doby údrţby – u nových strojů, oproti starým, dojde ke sníţení 

nákladů na údrţbu a opravy. 

 Zvýšení kvality výrobků – nákupem nových strojů a hlavně měřících přístrojů 

se zvýší kvalita výrobků a tím konkurenceschopnost na zahraničních trzích. 

 
    Projekt má pozitivní vliv na horizontální ukazatele, jmenovitě rovné příleţitosti a 

ţivotní prostředí. Z hlediska tvorby pracovních míst nebude vytvořeno ţádné nové 

pracovní místo, ale dojde ke stabilizaci pracovních příleţitostí ve společnosti. V oblasti 

ţivotního prostředí spočívá pozitivní vliv především v tom, ţe nakupované technologie 

jsou velmi šetrné (např. sníţení hlučnosti, sníţení energetické náročnosti apod.).  

4.2.5 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu 

Jelikoţ se v tomto projektu jedná o inovaci technologie, kterou se společnost zabývá 

více neţ 10 let, má pro tento projekt dostatek kvalifikovaných pracovníků. 

4.2.6 Vliv projektu na ţivotní prostředí 

Projekt má pozitivní vliv na ţivotní prostředí, protoţe nákupem nových strojů, ať uţ jde 

o stroj pro pájení desek plošných spojů nebo o vstřikovací lis na plasty, dojde k úspoře 

elektrické energie. 

Dalším pozitivním vlivem projektu bude zvýšení hygieny práce, a to na oddělení 

lisovny, kde nový lis zajistí sníţení hlučnosti. 

  



48 

 

4.2.7 Publicita 

Projekt financován prostředky z EU musí obsahovat informaci o tom, ţe byl realizován 

za finanční spoluúčasti EU. Tato podmínka bude zajištěna zobrazením standardního 

loga Společenství, konkrétně tedy vlajkou EU. Bude se nacházet na všech strojích a 

zařízeních spojených s tímto projektem. 

4.3 Technická specifikace projektu 

4.3.1 SWOT analýza projektu 

Silné stránky 

Předmětem projektu je pořízení špičkové technologie 

Promyšlená investice s cílem dosáhnout maximální úrovně celé 

společnosti 

Zkušenosti s technologií projektu 

Slabé 

stránky 

Omezená moţnost dalšího rozšíření výrobní technologie  

v případě značného zvýšení poptávky 

Příleţitosti 

Posílení pozice na trhu 

Oslovení nových zákazníků 

Sníţení výrobních nákladů 

Ohroţení Nedostatek kvalifikované pracovní síly 

Tabulka 9: SWOT analýza projektu
30

 

4.3.2 Podrobná specifikace parametrů pořizované technologie: 

Zařízení pro strojové pájení desek plošných spojů metodou pájení v parách 

 Je to samostatné zařízení do kterého se zakládají osazené PCB technologií SMT 

a ve kterém dojde k procesu přetavení pájecí pasty v místech el. součástek. 

 Proces pájení je plně automatický a řídí ho mikroprocesorový systém. 

 Průběhu operace pájení se v tomto zařízení ukládají údaje, které lze pouţít 

zpětně v případě technologického problému nebo jen kontroly. 

 Pro chod zařízení je potřebný pouze zdroj el. energie a náplň kapaliny ze které 

se vyvíjí pára pro předávání tepla na PCB. 

                                                 
30

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Opravárenské a kontrolní pracoviště PCB 

 Samostatné zařízení, na kterém lze opticky zkontrolovat pomocí kamery a 

monitoru kvalitu zapájených součástek na PCB. 

 Moţnost opravovat veškeré PCB a to i se součástkami v BGA pouzdrech nebo s 

roztečí vývodů pod 0,5 mm. 

Osciloskop s mezním kmitočtem 1GHz 

 Samostatné zařízení pro měření elektrických veličin, napěťových průběhů v 

elektronických obvodech. 

 Nezbytné zařízení, jak ve vývoji, tak ve výrobním procesu. 

Vstřikovací lis na termoplasty včetně příslušenství 

 Stroj, který technologii tlakového vstřikování do forem, vyrábí plastové výlisky. 

 Je řízen procesorovou jednotkou a poháněn hydromotory. 

 Napájený je 3 fázovým elektrickým proudem. 

 Pracuje jak v poloautomatickém tak v automatickém reţimu. 

 Příslušenství, sušička materiálu horkým suchým vzduchem, která umoţňuje 

efektivněji a kvalitněji sušit výchozí materiál pro lisovací stroj a tím budeme 

moci lisovat i výlisky z moderních materiálů, lepších uţitných vlastností. 

 Příslušenství, vodní vyhřívací zařízení forem s hlídáním konstantní teploty 

formy. Tímto příslušenstvím dosáhneme vyšší kvality výlisků a menší 

zmetkovitosti výlisků. Rovněţ budeme moci lisovat výlisky z materiálů, ze 

kterých jsme dosud lisovat nemohli, jelikoţ tyto materiály striktně vyţadují 

konstantní teplotu formy. 

4.3.3 Časový harmonogram projektu 

Zahájení projektu 

Termín zahájení projektu je stanoven na 1.7 2011. 

V měsících červenec a srpen proběhnou výběrová řízení pro stroje draţší neţ 500.000,-- 

Kč jak je poţadováno v podmínkách tohoto programu a tato budou zveřejněna v 

Obchodním věstníku. Rovněţ v tomto termínu bude sjednán investiční úvěr s bankou, 

která nabídne nejlepší podmínky.  
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Po výběru dodavatele a podepsání smlouvy o úvěru, budou s dodavateli sepsány kupní 

smlouvy. Termín samotné instalace zařízení, která to vyţadují, bude upřesněn později s 

ohledem na dodací podmínky dodavatele. Jelikoţ se jedná o samostatné stroje a zařízení 

není potřeba koordinace termínů dodávek zařízení jako by tomu bylo například při 

nákupu ucelené technologické linky. 

U zařízení, která nevyţadují výběrová řízení, se bude postupovat následovně:  

Osloví se nejméně tři dodavatelé a podle ceny a parametrů se vybere nejvhodnější 

dodavatel. Cena bude kritériem s největší váhou. Poté bude zařízení objednáno. 

Členění do etap 

Projekt vzhledem k jeho charakteru a poměrně krátké délce není členěn do etap. 

Udrţitelnost projektu po jeho ukončení 

Udrţitelnost projektu spočívá v modernizaci výrobní technologie, coţ je předpokladem 

zvýšení produkce a efektivity výroby. Toto se zároveň odrazí pozitivně v cenách 

výrobků a tím i ve zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 

4.3.4 Marketingová analýza 

Popis trhu 

Elektronické systémy ochrany zboţí a elektronické identifikační systémy, do kterých 

spadají přístupové systémy, docházkové systémy a také systémy automatického výdeje 

PHM jsou systémy, které se začaly vyuţívat hojně v naší republice aţ po změně 

politického reţimu. Je to tedy poměrné krátká doba. Z toho vyplývá, ţe to jsou výrobky, 

o které je a ještě dlouho bude zájem. Většina společností se čím dál víc zabývá, jak 

ochranou svého majetku, tak informacemi o pohybu svých zaměstnanců a vyuţívání 

jejich pracovní doby. Tyto informace jim dávají právě výrobky společnosti Kupson.   

Rovněţ ochrana zboţí před krádeţí v obchodech je stále aktuální problém, který je 

řešen systémy společnosti Kupson. Stále se budují nebo rekonstruují nová obchodní 

centra, ale také jednotlivé obchody a tam jsou instalovány systémy ochrany zboţí.  
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Jelikoţ Kupson své výrobky vyváţí a nespoléhá se pouze na tuzemský trh, má dobrý 

předpoklad prodeje svých výrobků i v budoucnosti. V současnost době vyváţí své 

výrobky do Polska, Maďarska a na Slovensko. 

Definice zákaznických segmentů 

 Firmy zabývající se montáţí zabezpečovacích systémů 

 Majitelé podnikových čerpacích stanic 

 Segment trhu obecně je  B2B  ( business to business ) 

Potenciál trhu, vývoj trhu 

Produkce výrobků je částečně závislá na budování nových nebo rekonstrukci starých 

obchodů a obchodních center, coţ je neustále opakující se proces. 

Rovněţ se stále rekonstruují čerpací stanice v objektech firem, jelikoţ cena pohonných 

hmot stále stoupá a majitelé jsou nuceni stále více hledat úspory na tomto poli. Systémy 

společnosti Kupson jim spoří velké částky ročně, díky přesné evidenci PHM, čímţ se ve 

velké míře brání majitel proti zcizování PHM řidičem.  

Rovněţ je zájem společností o vyuţívání pracovní doby zaměstnanců, k čemuţ je vede 

zavádění elektronických docházkových a přístupových systémů. 

Popis konkurence 

Na poli „ochrany zboţí― je největším a jediným tuzemským konkurentem firma 

Callidus Ostrava. Ostatní konkurence je v této oblasti ze zahraničí. Jsou to firmy 

Sensormatic, Checkpoint, Gateway apod. Tady má firma Kupson největší výhodu cenu 

a pruţnost dodávek.  

V oblasti identifikačních systémů je konkurence velká, ale Kupson působí právě na těch 

segmentech trhu, které nejsou v této oblasti tolik preferovány ostatní konkurencí. V 

systémech bezobsluţného výdeje PHM se zaměřuje na menší čerpací stanice na rozdíl 

od ostatních konkurentů, kteří preferují spíše větší investiční celky, jako jsou veřejné 

čerpací stanice apod. 
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U ostatních identifikačních systémů při jejich vývoji kladli důraz na cenu výrobku a 

jeho jednoduchost pro uţivatele, tím se jim daří u těchto výrobků konkurenci taky 

předstihnout. Celkovou výhodou společnosti Kupson před převáţnou většinou 

konkurence je vlastnictví výroby samotné technologie osazováni PCB. Většina 

konkurentů tuto technologii nemá a zajišťuje ji přes dodavatele, coţ je pro společnost 

Kupson z hlediska pruţnosti velká výhoda. 

Odběratelé 

Vybraná společnost je především výrobní firmou, z toho vyplývá také to, jakým 

způsobem jiţ dávno v minulosti nastavili strategii prodeje svých výrobků. Vlastní jen 

malé obchodní oddělení, které se zabývá prodejem vlastních výrobků. Takřka výhradně 

prodává prostřednictvím dlouholetých obchodních partnerů.  Tyto firmy zajišťují taktéţ 

servis u zákazníka a zabývají se prodejem výrobků do zahraničí.  

S největšími odběrateli má sepsány rámcové obchodní smlouvy. Jsou to MIDICO 

system Ostrava, CENTURION SYSTEMS Praha, Aston plus Praha. Z těch novějších 

zákazníku to jsou Slovak Alarms Poprad a YAMA Kozárovce. 

Tyto společnosti dělají cca 80 % obratu firmy. Spolupráce funguje jiţ mnoho let k 

oboustranné spokojenosti. Společnost Kupson těmto firmám zajišťuje školení techniků a 

celkový technický servis. Podílí se finančně na výstavách v tuzemsku i v zahraničí.  

Přehled odběratelů v grafech 

 

Graf 5: Přehled odběratelů 2008
31
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Graf 6: Přehled odběratelů 2009
32

 

 

Graf 7: Přehled odběratelů 2010
33

 

Dodavatelé 

Společnost spolupracuje s mnoha dodavateli, jelikoţ dodavatelů elektrotechnických 

komponentů je nepřeberné mnoţství. Zaměstnanec odpovědný za zásobování se tedy 

zabývá spíše tím, který dodavatel dodá komponenty levněji a v jakém termínu. Některé 

strategické díly dodávají samozřejmě jen určití dodavatelé. Jsou to Čemebo Blansko – 

výrobce desek plošných spojů nebo firma Dilmas, která dodává kovové díly. Dalšími 

významnými dodavateli jsou ECOM, MK Elektro a GM Electronic.  
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Přehled dodavatelů v grafech 

 

Graf 8: Přehled dodavatelů 2008
34

 

 

Graf 9: Přehled dodavatelů 2009
35

 

 

Graf 10: Přehled dodavatelů 2010
36
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Moţné substituty produktů 

Elektronické výrobky nelze nahradit ţádnou jinou současnou technologií. Je moţné 

pouze nahradit starší provedení za nové, coţ díky vlastnímu vývoji společnost provádí v 

průběhu doby. Produkty tudíţ nemají přímý substitut. 

Marketingová strategie 

Společnost Kupson se soustředí na poţadavky zákazníků a to především dobrou zpětnou 

vazbou odběratel - konečný spotřebitel tak, aby na poţadavky zákazníků mohla co 

nejrychleji reagovat. Z toho důvodu provádí velmi časté porady s odběrateli na téma 

poţadavky zákazníků. Této strategii se také přizpůsobuje vývoj nových produktů. Další 

strategií je přicházet na trh se zajímavými zcela novými výrobky, které kladně osloví 

zákazníky. 

Propagace 

Výrobky jsou specifickými produkty, a tudíţ není efektivní provádět celoplošnou 

propagaci. Své výrobky vystavují na odborných výstavách, coţ je zřejmě nejefektivnější 

šíření vědomí o produktech společnosti. 

Současný záměr je více propagovat výrobky v zahraničí. Účastní se také velkých 

evropských výstav jako je EUROSHOP, která se pravidelně koná v německém 

Düsseldorfu. 

Filosofie společnosti Kupson je: „spokojený zákazník generuje nové zákazníky―. Coţ je 

filozofie, se kterou by se měla ztotoţňovat kaţdá společnost ve všech zemích. 

Distribuce 

Výrobky společnosti nejsou příliš objemné a proto je distribuce poměrně snadná pomocí 

běţných balíkových logistických firem jako je PPL, Česká pošta nebo České dráhy. 
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4.3.5 Finanční analýza projektu 

Přehled jednotlivých strojů a zařízení projektu a jejich předběţné ceny. 

Název stroje nebo zařízení Cena 

Zařízení pro pájení v parách 1 040 

Opravárenské a kontrolní pracoviště 700 

Osciloskop 1GHz 560 

Vstřikovací lis s příslušenstvím 1 200 

Celkem 3 500 

Tabulka 10: Pořizovací ceny poţadovaných strojů a zařízení.
37

 

Ve výše uvedené tabulce jsou orientační ceny, dle cenových nabídek od společností, 

kterým byly zaslány dotazy na tyto přístroje. Před nákupem jednotlivých zařízení bude 

ještě provedeno, buď výběrové řízení, nebo (u poloţek pod 500 000 Kč) výběr nabídek, 

které společnost poptá. 

Pro naše účely jsou pořizovací ceny těchto strojů rovny investičním výdajům a zároveň 

také výdajům způsobilým podle pravidla pro způsobilost výdajů na národní úrovni 

vycházející z článku 56, odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 

2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

  

                                                 
37

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Zdroje financování projektu (v tis. Kč bez DPH) 

Na základě ekonomických výkazů firmy Kupson za uplynulá období (viz. přílohy) je 

vyloučeno financování investic prostřednictvím interních zdrojů. Z externích zdrojů 

financování můţeme vyloučit obligace, jelikoţ takto malá firma není zajímavá pro 

velké investory, kteří by byli ochotni dluhopisy nakoupit. Dále můţeme vyloučit i 

dodavatelské úvěry, jelikoţ jsou méně výhodné neţ bankovní úvěry a v souvislosti 

s ţádostí o dotace nelze tento zdroj vyuţít.  Z těchto důvodů budou investiční náklady 

projektu financovány pomocí investičního úvěru od banky, která nabídne nejlepší 

podmínky a dotací ze strukturálních fondů EU. Za tohoto předpokladu bude financování 

následovné: úvěr se splatností 5 let ve výši 100% poţadované investice s moţností 

jednorázové splátky ve výši přiznané dotace. Předpokládaná výše dotace je 55% 

z celkových způsobilých výdajů. Přijetí dotace se předpokládá na rok 2012. 

Financování 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotace           

Stav úvěru  3500 3063 2188 1313 438 

Splátky nově přij. úvěrů 437 875 875 875 438 

Vlastní zdroje ţadatele           

Tabulka 11: Splacení úvěru, při neobdrţení dotace, poskytnutého na 5 let
38

 

Tabulka ukazuje jednotlivé stejnoměrné splátky, které by společnost musela platit, 

pokud by na dotaci nedosáhla. 

Financování 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotace   1925       

Stav úvěru  3500 3063 263   

Splátky nově přij. úvěrů 437 875 263   

Vlastní zdroje ţadatele           

Tabulka 12: Splacení úvěru, při obdrţení dotace, poskytnutého na 5 let
39

 

Tabulka ukazuje, ţe pokud společnost na dotaci dosáhne, bude úvěr splácet 3 roky. 

  

                                                 
38 

Zdroj: Vlastní tvorba 
39

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Cash flow projektu 

Přehled předpokládaných finančních toků, které by měly plynout z realizace projektu. 

Tabulka je tvořena na základě rozdílu produkce starých a nových strojů. 

Výsledky provozu projektu 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy celkem 700 4 300 5 000 5 100 5 200 

Přidaná hodnota 454 2 588 3 050 3 040 3 120 

Náklady celkem 664 3 215 3 627 3 719 3 829 

Výnosy finanční celkem 0 0 0 0 0 

Náklady finanční celkem 90 146 98 50 7 

Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň -54 179 243 253 260 

HV čistý -54 760 1 032 1 078 1 104 

Tabulka 13: Cash flow projektu při neobdrţení dotace
40

 

V tabulce je vidět, ţe v prvním roce realizace projektu je čistý zisk záporný, z důvodu 

malých výnosů. Nízké výnosy v tomto roce jsou důsledkem zavádění této nové 

technologie do výrobního procesu. Nicméně, jiţ v dalších letech je očekáván přínos 

uspokojivých zisků. 

Výsledky provozu projektu 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy celkem 700 4 300 5 000 5 100 5 200 

Přidaná hodnota 454 2 588 3 050 3 040 3 120 

Náklady celkem 664 3 215 3 627 3 719 3 829 

Výnosy finanční celkem 0 0 0 0 0 

Náklady finanční celkem 90 146 11 0 0 

Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň -54 179 259 263 261 

HV čistý -54 760 1 103 1 118 1 110 

Tabulka 14: Cash flow projektu při obdrţení dotace
41

 

Oproti předešlé tabulce jsou při získání dotace očekávány větší zisky, jelikoţ je sníţena 

poloţka nákladových úroků. 

  

                                                 
40

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Doba návratnosti 

Zjištění návratnosti projektu je jednoduchou metodou spočívající v určení délky období, 

které je potřebné pro získání finančního prospěchu, jenţ pokryje velikost investice do 

projektu. Výhodou pouţité metody je její jednoduchost, ale nevýhodou, ţe nebere ohled 

na změnu ceny peněz v budoucnosti.
42

 

Společnost dotaci neobdrţí 

Rok Investice HV Zůstatek 

2011 3500 -54 3554 

2012 3554 760 2794 

2013 2794 1 032 1762 

2014 1762 1 078 684 

2015 684 1 104 -420 

Tabulka 15: Doba návratnosti při neobdrţení dotace
43

 

Tabulka ukazuje, ţe kdyţ společnost na dotaci nedosáhne, investice do projektu se vrátí 

přibliţně za 5 let. 

Společnost dotaci obdrţí 

Rok Investice HV Dotace Zůstatek 

2011 3500 -54   3554 

2012 3554 760 1925 2794 

2013 869 1 103   -234 

Tabulka 16: Doba návratnosti při obdrţení dotace
44

 

Z tabulky vychází, ţe pokud projekt v ţádosti o dotaci uspěje, investice se vrátí 

přibliţně za 3 roky. 

  

                                                 
42

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2006. Doba návratnosti 

projektu, s. 91. ISBN 80-247-1501-5. 
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5. Hodnocení 

Z finanční analýzy projektu vyplývá, ţe je projekt společností finančně realizovatelný. 

Projekt zajišťuje udrţení stávající zaměstnanosti, sleduje udrţitelný rozvoj a zachovává 

rovné příleţitosti. Zároveň zmenšuje energetickou náročnost. Společnost Kupson je v 

daném oboru aktivní jiţ více neţ 10 let, coţ je dobrým předpokladem perspektivního 

růstu firmy. Projekt podporuje výrobu a konkurenceschopnost vlastních výrobků. 

V porovnání se starými stroji, jsou ty nové mnohem méně energeticky náročné a mají 

větší produkci, coţ znamená sníţení celkových výrobních nákladů na výrobky. Z tohoto 

vyplývá, ţe projekt je nastaven správně, jak z hlediska ekonomických, tak z hlediska 

enviromentalních  a sociálních ukazatelů. Projekt má tudíţ všechny předpoklady, aby 

uspěl před hodnotitelskou komisí. 

Finanční analýzou projektu, včetně přiloţených ekonomických tabulek bylo prokázáno, 

ţe navrţené řešení financování je nejefektivnější.  

Výhody: 

 Společnost zaplatí méně neţ polovinu potřebných finančních prostředků z cizích 

zdrojů. Zbytek budou prostředky z dotace. Toto je sice jediná, za to však velmi 

významná výhoda financování investičních záměrů společnosti. 

Toto financování však přináší určitá rizika. Jsou jimi: 

 Neobdrţení dotace. Toto riziko je ze všech nejznačnější. V tomto případě 

společnost sice realizovaný projekt dokáţe financovat, jak je uvedeno v tabulce 

„Finanční analýzy projektu―, avšak tento projekt nebude mít v krátkodobém 

výhledu tak velký efekt jako v případě získání dotace. Eliminace tohoto rizika 

projektu je dosaţeno především kvalitním podnikatelským záměrem a pečlivě 

vypracovaným vlastním projektem, který přesvědčí hodnotitelskou komisi o 

schválení dotace. 

 Porušení pravidel. Toto riziko je nepatrné a to z důvodu, ţe závazné ukazatele 

si stanoví v podstatě sám ţadatel a samozřejmě musí dbát na jejich dodrţování. 

Důsledkem porušení pravidel je odejmutí části nebo celé dotace. 
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Nevýhody: 

 Nevýhodou čerpání dotací z evropských fondů je poměrně značná 

administrativní zátěţ, jak při vypracování podkladů projektu tak následného 

monitorování projektu. 

Doporučení 

Jelikoţ výhody převyšují rizika a nevýhody a podnikatelský záměr splňuje všechna 

kritéria, doporučuji společnosti Kupson projekt realizovat. 
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Závěr 

V teoretické části práce byla provedena analýza strukturálních fondů Evropské unie a 

jejich operačních programů, na základě nichţ byl vybrán program vhodný pro aplikaci 

na řešení problémů společnosti Kupson. 

V části analytické byla popsána ryze česká společnost Kupson, která je společnost 

s ručením omezeným a má průměrně 20 zaměstnanců. Dle definice Evropské komise se 

jedná o společnost malého rozsahu a působí především na tuzemském trhu. Hlavním 

výrobním programem této společnosti jsou elektronické systémy. Největším problémem 

společnosti Kupson je zastaralost strojového parku, čímţ je také ovlivněna produktivita 

práce a celková konkurenceschopnost. 

V návrhové části bylo vyuţito poznatků z části teoretické, na jejímţ základě byl vybrán 

vhodný program Evropské unie, pomocí kterého je vhodné financovat inovaci 

strojového parku společnosti Kupson. Součástí tohoto řešení problémů bylo vytvoření 

projektu, pomocí kterého by bylo moţné získat finanční podporu z Evropské unie. 

Nejvýznamnějším přínosem řešení je zvýšení produktivity práce, značná úspora energie, 

zlepšení hygieny práce, zkrácení údrţby strojů a také zvýšení kvality výrobků. Všechny 

tyto aspekty povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení vývozu 

výrobků na zahraniční trhy. 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout řešení financování investičního záměru 

společnosti Kupson z fondů Evropské unie. Tohoto cíle bylo navrţeno dosáhnout 

prostřednictvím vypracovaného konkrétního projektu, kde byly zhodnoceny výhody, 

nevýhody a rizika. Vzhledem k pozitivnímu hodnocení projektu by měla společnost 

danou investici realizovat. 
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Přílohy 

Příloha 1
45

 

SEZNAM PODPOROVANÝCH REGIONŮ V PROGRAMU ROZVOJ OPPI 

Projekty podporované v rámci programu Rozvoj OPPI musí být realizované pouze v 

regionech: 

1) se soustředěnou podporou státu na období let 2010 – 2013 (dle Usnesení vlády ze 

dne 22. února 2010 č. 141) 

a) strukturálně postiţené regiony – okresy: 

Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná, Nový Jičín a Sokolov 

b) hospodářsky slabé regiony – okresy: 

Tachov, Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, Šumperk, Znojmo, Blansko, 

Ralsko a Milovice-Mladá 

c) regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 

okresy: 

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříţ a Vsetín 

obce s rozšířenou působností: 

Ostrov, Frýdlant, Králíky, Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov, Valašské, Klobouky 

a Vítkov 

2) okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu 

metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností. 

Litoměřice, Karlovy Vary, Opava, Semily, Liberec, Břeclav a Cheb 
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Operační program Podnikání a inovace [online]. c2010 [cit. 2011-06-02]. Program podpory Rozvoj. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo-oppi.cz/rozvoj/>. 
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Příloha 2
46

 

 Podporované ekonomické činnosti (podle CZ -NACE) 

  

Oddíl  Název 

 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1/ 

10 Výroba potravinářských výrobků 2/ 

11 Výroba nápojů 2/ 

13 Výroba textilií 2/ 

14 Výroba oděvů 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků, kromě nábytku 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 2/3/ 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2/ 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 4/ 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27 Výroba elektrických zařízení 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů  

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

 s výjimkou 30.11 Stavba lodí a plavidel 

31 Výroba nábytku 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 

  

 1/pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 

 2/s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné 
zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 2 této výzvy 

 3/s výjimkou výrobků spadajících pod odvětví “výroba syntetických vláken“ 

 4/s výjimkou výrobků spadajících do odvětví oceli 
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Příloha 3
47

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             

 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM                        
    

001 18 030 17 942 15 982 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál     002 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                              003 8 550 8 063 6 367 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek     004 0 0 0 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek     005 8 550 8 063 6 367 

B. III.    Dlouhodobý finanční majetek     006 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                                      007 9 440 9 841 9 594 

C. I.    Zásoby     008 2 729 3 458 4 030 

C. II.    Dlouhodobé pohledávky     009 0 0 0 

C. III.    Krátkodobé pohledávky     010 4 259 3 540 3 565 

C. IV.    Krátkodobý finanční majetek     011 2 452 2 843 1 999 

D. I.    Časové rozlišení     012 40 38 21 

        

Označení 
 
a 

PASIVA             

 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM                           013 18 030 17 942 15 982 

A. Vlastní kapitál                                                  014 15 620 14 971 13 832 

A.  I. Základní kapitál 015 500 500 500 

A.  II. Kapitálové fondy 016 0 0 0 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 50 50 50 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 11 030 11 070 12 421 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 019 4 040 3 351 861 

B. Cizí zdroje                                                        020 2 141 2 646 1 852 

B.  I. Rezervy 021 0 0 0 

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 0 0 0 

B.  III. Krátkodobé závazky 023 1 441 1 056 878 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 700 1 590 974 

C.  I. Časové rozlišení 025 269 325 298 
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Označ.  
         
a 

TEXT  
                                                                                                                                      
b 

číslo řádku        
c 

Skutečnost v účetním období 

2007 2008 2009 

  I. Tržby za prodej zboží   01 0 0 0 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 

+   Obchodní marže   03 0 0 0 

  II. Výkony     04 20 170 21 713 14 595 

B.   Výkonová spotřeba   05 8 324 9 243 6 312 

+   Přidaná hodnota   06 11 846 12 470 8 283 

C.   Osobní náklady   07 5 326 6 358 6 095 

D.   Daně a poplatky   08 20 16 25 

E.   Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 09 1 267 1 665 1 133 

  III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 178 7 0 

F.   Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 11 0 0 0 

G.   Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd. 12 -79 65 -153 

  IV. Ostatní provozní výnosy   13 28 2 0 

H.   Ostatní provozní náklady   14 178 193 138 

  V. Převod provozních výnosů 15 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 16 0 0 0 

*   Provozní výsledek hospodaření 17 5 340 4 182 1 045 

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0 0 

  VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0 0 0 

  VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0 0 0 

K.   Náklady z finančního majetku 22 0 0 0 

  IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0 0 0 

L.   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0 0 0 

M.   Změna stavu rezerv a oprav.pol. ve finanční oblasti 25 0 0 0 

  X. Výnosové úroky   26 11 8 5 

N.   Nákladové úroky   27 0 83 93 

  XI. Ostatní finanční výnosy   28 0 200 0 

O.   Ostatní finanční náklady   29 34 35 29 

  XII. Převod finančních výnosů 30 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 31 0 0 0 

*   Finanční výsledek hospodaření 32 -23 90 -117 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost 33 1 277 921 166 

**   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 4 040 3 351 762 

  XIII. Mimořádné výnosy   35 0 0 124 

R.   Mimořádné náklady   36 0 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 0 25 

*   Mimořádný výsledek hospodaření 38 0 0 99 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 0 0 

***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 40 4 040 3 351 861 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 5 317 4 272 1 052 


