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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Vodovody a 

kanalizace BUeclav, který se stará o provozování vodovod] a kanalizací ve mEstE 

BUeclavi. Posuzovaným obdobím je rozmezí let mezí 2012 - 2016. V teoretické části 

jsou vymezeny základní pojmy, metody finanční a strategické analýzy, finanční 

ukazatele a také základní informace o zadávání veUejných zakázek v České republice. 

V analytické části jsou uvedeny základní informace o společnosti, výpočty finančních 

ukazatel], analýza hospodaUení podniku v oblasti zadávání veUejných zakázek a výzkum 

veUejných zakázek. TUetí část obsahuje návrhy na zlepšení stávající finanční situace 

podniku. 

ABSTRACT 

The thesis Deals with evaluation of financial situation of Vodovody a kanalizace 

BUeclav which takes care of running the water supply system and the sewage system in 

the city of BUeclav. The evaluated period is during years 2012 - 2016. In theoretical part 

of the thesis some basic terms are identified as well as financial indicators and methods 

of financial and strategic analysis and also basic information about public contracts in 

the Czech Republic. In the analytical part I state basic information about the company, 

calculations of financial indicators and analysis of economy in the field of public 

contracts. Third part contains proposals for improvements to financial situation of the 

company. 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Hodnocení finanční situace podniku, finanční ukazatele, strategická analýza, finanční 

analýza, zadávání veUejných zakázek, výzkum veUejných zakázek. 

KEYWORDS 

Evaluation of financial situation of a company, financial indicators, financial analysis, 

strategic analysis, analysis of company public contracts procedures, research of public 

contracts. 
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ÚVOD 

Česká republika patUí z hlediska zásobování obyvatel pitnou vodou k tEm lépe 

vybaveným stát]m. I z hlediska kvality dodávané pitné vody je situace srovnatelná 

s úrovní nejvyspElejších zemí Evropské unie. ObdobnE je na tom i v čištEní odpadních 

vod. VodohospodáUská infrastruktura – vodovody a kanalizace plní nejen základní 

funkce zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištEní odpadních vod, ale je spojena i s 

rozvojem mEst a obcí, zdravím obyvatelstva, Uešením krizových situací. Souvisí také s 

hospodáUským rozvojem pr]myslu a investiční činnosti. Je zUejmé, že „zasí[ování“ 

m]že mít vliv na vstup investor] do konkrétního území. V neposlední UadE souvisí také 

s životní úrovní obyvatelstva a celkovE s kvalitou života obyvatel v našich obcích a 

mEstech. 

Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování finanční situace společnosti 

z oboru vodohospodáUství, která je jedním ze základních ukazatel] pro určení 

úspEšnosti jejího fungování. NejvhodnEjší nástroj pro zhodnocení finanční situace 

společnosti je zcela určitE finanční analýza, která pracuje jako zpEtná vazba pro 

vyhodnocení efektivnosti jejího fungování. PUi podrobném zkoumání minulosti podniku 

a analýzou s tím souvisejících dat, je možné komplexnE posoudit finanční a 

ekonomickou situaci společnosti. Z toho lze poté snadno dovodit silné a slabé stránky 

podniku a jeho úspEšnost v dosahování stanovených cíl]. Získané informace dále slouží 

i jako podklad pro rozhodování v oblasti finančního Uízení společnosti v budoucnu a pro 

tvorbu a stanovení odpovídající strategie cíl]. 

K zhodnocení finanční situace jsem si vybral jednu z nejvEtších moravských společností 

v oblasti zajiš[ování a odvodu vody VODOVODY ů KůNůLIZůCE BTECLůV, a.s., 

a zabývám se návrhy, které by mohly vést k jejímu zlepšení a tím pádem k zefektivnEní 

vynakládání veUejných zdroj]. VůK BUeclav totiž není typickou společností, jelikož je 

výhradnE ve vlastnictví mEst a obcí BUeclavska. Hlavním cílem společnosti tak není 

maximalizace zisku či tržní hodnoty, ale uspokojování potUeb veUejnosti. Za účelem 

optimalizace Uádného fungování společnosti bude provedena strategická a finanční 

analýza, za pomocí kterých se pokusím odhalit pUípadná slabá místa. K zabezpečení své 

činnosti společnost také zajiš[uje rozvoj, opravy a údržbu vodohospodáUské 
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infrastruktury, k čemuž kromE vlastních kapacit využívá i dodavatelský Ěexterníě zp]sob 

zabezpečení. ProstUedky, které na tuto činnost vynakládá, tvoUí významnou část 

finančních náklad] podniku, a proto se v rámci své práce zamEUím i na oblast zadávání 

veUejných zakázek a na opatUení, která by mohla hospodaUení společnosti zefektivnit. 
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CÍL PRÁCE ů METODIKů 

Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení finanční situace společnosti 

Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s. v letech 2012-2016 za pomocí strategické analýzy, 

finanční analýzy a za pomoci analýzy zp]sobu zadávání veUejných zakázek. Na základE 

získaných poznatk] budu formulovat návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti. 

Návrhy se zamEUují na zlepšení konkrétních oblastí ve finanční sféUe společnosti, a to 

pUevážnE co se týče hospodaUení s veUejnými zdroji, tedy v oblasti zadávání veUejných 

zakázek. 

V teoretické části jsou využity informace čerpané pUevážnE monografií zamEUujících se 

na oblast strategické finanční a strategické analýzy. Dále jsou zde uvedeny základní 

informace a zadávání veUejných zakázek, druzích zadávacího Uízení a obecný postup pUi 

takovém Uízení.  

Informace a znalosti získané v pUedchozí části jsou poté využity pUi zpracovaní 

praktické části. Na začátku je pUedstaven podnik Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s., 

pUedmEt podnikání, fungování, organizační struktura a jeho cíle a vize. Dále je 

provedena analýza jeho vnitUního prostUedí a finanční situace v letech 2012 – 2016. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podnik, který je témEU výhradnE ve vlastnictví mEst a 

obcí, je zde vypracována i d]kladná analýza společností zadávaných veUejných zakázek. 

TUetí návrhová část se soustUedí na již samotné návrhy, a to z oblasti uzavírání 

dodavatelských smluv a možnosti investice, které mají za cíl snížit výdaje podniku v 

budoucnu a pomoci tak zefektivnit jeho hospodaUení a nakládání s veUejnými 

prostUedky. 

Metodika 

Pro vypracování diplomové práce byly využity pUedevším níže popsané metody. 

Srovnávání 

Srovnávání zjiš[uje shodné nebo rozdílné stránky u dvou či více r]zných jev], úkaz] či 

pUedmEt]. Této metody bude využito pUevážnE k porovnání jednotlivých hodnot 
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finanční analýzy s teoretickými hodnotami uvedenými v odborných publikacích (1, 

s. 21). 

ůnalýza a Syntéza 

ůnalýza umožOuje myšlenkové rozložení zkoumaného pUedmEtu, jevu či situace na 

jednotlivé části a ty se poté stávají pUedmEtem dalšího zkoumání. VEtší míra poznání 

tEchto jednotlivých částí umožOuje lépe poznat jev jako celek. Syntéza pUedstavuje 

myšlenkové spojení dílčích částí v jeden celek. Znaky či vlastnosti určených částí jsou 

následnE spojovány na problém či jev je nahlíženo jako jediný ucelený komplex. ObE 

metody byly využitý pUi provádEní výzkumu veUejných zakázek (1, s. 21). 

Indukce a dedukce 

Indukce se používá k vyvození určitého závEru na základE Uady jednotlivých poznatk]. 

UmožOuje tedy formulovat obecná tvrzení, a to na základE konkrétních pUípad] či 

informací. Dedukce, jako protiklad indukce, pomocí které pUicházím od obecnEjších 

tvrzení k tEm ménE obecným. Tyto metody byly využity pUi strategické a finanční 

analýze a pUi analýze veUejných zakázek (1, s. 22). 

Interpretace  

Interpretace sloužila pUevážnE k pro pochopení a pUepisu informací ze zákon] a 

vyhlášek (1, s. 22). 

Strategická analýza  

je nástroj pro strategické plánování a má za úkol odhalit a hodnotit ty faktory, které mají 

významný vliv na fungování podniku. VnEjší prostUedí podniku je analyzováno pomocí 

metod SLEPTE a Porterova modelu 5 konkurenčních sil. VnitUní prostUedí podniku je 

analyzováno za pomocí metody modelu 7 S Ě2, s. 34). 

Finanční analýza  

patUí mezi nástroje finančního Uízení a její podstatou je posouzení hospodaUení podniku 

a identifikace nejd]ležitEjších faktor] ovlivOujících výkonnost podniku a následnE 

poskytnout podklady pro budoucí finanční rozhodování. Mezi základní metody finanční 

analýzy patUí analýza absolutních ukazatel], tokových ukazatel], rozdílových ukazatel], 

pomErových ukazatel] a analýza soustav ukazatel] (3, s. 17-18). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující část práce se zabývá teoretickými východisky práce, získanými studiem 

odborné literatury. Na začátku je popsána strategická analýza a její konkrétní metody, 

které budou použity pro zhodnocení okolí podniku. Poté následuje kapitola zabývající 

se finanční analýzou, jejími metodami, ukazateli, cíli, zdroji a uživateli. V poslední UádE 

bude zpracováno i téma zadávání veUejných zakázek zabývající se vymezením 

zadavatel] veUejných zakázek, druhy zakázek, druhy zadávacích Uízení a jeho 

modelovým pr]bEhem. Vše výše uvedené bude následnE použito pro posouzení 

finančního situace mého vybraného podniku v praktické části diplomové práce. Po 

provedení strategické a finanční analýzy vybraného podniku, a na základE analýzy 

zp]sobu zadávání veUejných zakázek a postup] pUi výbEru dodavatel], vzejde návrh na 

investici, respektive návrh na úpravu vnitUních smErnic společnosti týkající se uzavírání 

dodavatelských smluv, které by společnosti mEly pUinést výraznou úsporu pUi 

vynakládání finančních prostUedk].  

1.1 Strategická analýza okolí podniku 

Pomocí strategické analýzy a jejích ukazatel] je možné vyhodnotit potUeby a stav firmy 

a je podkladem pro stanovení cíl] a nových strategií firmy. Strategická analýza si klade 

za cíl odhalit všechny faktory ve vnEjším a vnitUním okolí podniku, které mohou 

ovlivnit strategii podniku. Strategická analýza tak pomáhá identifikovat dlouhodobé 

tendence v odvEtví podniku, získat pUedstavu podniku, o jeho současných možnostech a 

omezeních (2, s. 34-35). 

Postup strategické analýzy spočívá v provedení analýzy vnEjšího okolí a následnE 

analýzy vnitUního prostUedí podniku. Cílem analýzy vnEjšího prostUedí je nalezení jev] 

či faktor], které mohou podnik brzdit či omezovat v dalším rozvoji, na které je tUeba 

vhodnE reagovat. Interní analýza udává pUehled o tom, jestli a jak podnik na tyto 

skutečnosti reaguje. V odborné literatuUe je uvádEno, že součástí strategické analýzy je i 

analýza obecného a oborového okolí podniku. Metoda, které sem spadá, je napUíklad 

SLEPTE analýza, která slouží k vyhodnocení obecného okolí podniku nebo Porter]v 

model pEti konkurenčních sil, užívaný k analýze oborového okolí podniku (4, s. 8-10). 
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1.1.1 ůnalýza vnEjšího okolí 
Tato analýza se zabývá zkoumáním prostUedí, ve kterém podnik hospodaUí, a to za 

účelem identifikování faktor], které ovlivOují jeho strategickou pozici a mohly by 

ovlivnit jeho činnost a fungování v budoucnu. Tyto faktory se označují jako pUíležitosti 

či hrozby. Z dlouhodobého hlediska je r]st či pokles podniku zp]soben pUedevším 

vnEjšími vlivy, z tohoto d]vodu je identifikace a správné vyhodnocení tEchto faktor] z 

hlediska konkurenčního boje klíčové. ObecnE by se podnik mEl vždy zajímat o své 

okolí a pUizp]sobovat zmEnám ve vnEjším okolí svoji strategii tak, aby zvýšil svoji 

pravdEpodobnost úspEchu (4, s. 10-12). 

PUičemž vnEjší okolí m]žeme ještE dále rozdElit na makrookolí a mikrookolí podniku. 

Makrookolí podniku zahrnuje jevy, které p]sobí na všechny podniky v rámci jednoho 

společného mikrookolí. Tyto jevy a podmínky jsou společné pro všechny podniky 

operující v tomto prostUedí, účinek tEchto jev] ale m]že být na jednotlivé společnosti 

značnE odlišný. Pro vyhodnocení makrookolí se používá nejčastEji SLEPTE analýza. V 

Mikrookolí podniku se naopak nacházejí nejbližší účastníci v okolí společnosti, kteUí 

ovlivOují její schopnost obsluhovat své trhy, a skládá se tedy pUevážnE z pUímých 

konkurent] společnosti. Pro vyhodnocení mikrookolí se používá nejčastEji Porter]v 

model pEti konkurenčních sil (4, s. 10-12). 

SLEPTE analýza 

Označována též jako PESTLE analýza, je jedna z nejrozšíUenEjších metod analýzy a 

rozboru vliv] ve vnEjším okolí podniku, kde jsou jednotlivé faktory utUídEny do 6 

oblastí, u kterých se pUedpokládá, že mohou mít vliv na chod společnosti. Podstatou 

SLEPTE analýzy je právE vyhodnocení minulého vývoje tEchto faktor] a následnE na 

základE vlastních poznatk] se pokusit o odhad jejich vývoje v budoucnosti. Výsledkem 

analýzy je poté pUedpovE@ budoucího vývoje strategického prostUedí podniku, která je 

brána jako jedno z d]ležitých hledisek pUi rozhodování o strategii a smEUování podniku 

(5, s. 78). 

Název SLEPTE je odvozen od počátečních písmen jednotlivých faktor]: S – sociální 

faktory, L – legislativní faktory, E – ekonomické faktory, P – politické faktory, T – 

technologické faktory, E – ekologické faktory. 
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 Sociální faktory – jedná se napUíklad o demografické trendy, sociální hodnoty, 

úroveO vzdElání, míra nezamEstnanosti, výše pUíjm] atd. Sociální faktory mohou 

mít vliv jak na nabídku, tak i na poptávku. 

 Legislativní faktory – sem spadají veškeré právní pUedpisy a vyhlášky 

regulující nebo zasahující do podnikání společnosti. Jedná se napUíklad o 

zákoník práce, občanský zákoník, daOové zákony, mezinárodní právo, 

dodržování lidských práv atd.  

 Ekonomické faktory – zahrnují ekonomickou situaci v zemi p]sobnosti 

podniku i v mezinárodním obchodu, jedná se ekonomický r]st, úrokovou míru, 

míru inflace, daOovou a hospodáUskou politiku, hospodáUský cyklus a jeho fáze i 

napUíklad cenu zdroj]. 

 Politické faktory – zahrnují hlavnE politickou situaci, politické postoje a vztahy 

s ostatními státy, patUí sem napUíklad politika vlády, pUedpisy EU, vládní 

naUízení, terorismus, zájmové skupiny, ideologie atd. 

 Technologické faktory – zahrnují vládní výdaje na výzkum a vývoj, nové 

možnosti výroby, nové vynálezy a objevy, využívání výpočetní techniky atd. 

 Ekologické faktory okolí – tato skupina faktor] se dostala do popUedí zájmu až 

v poslední dobE, kdy lidé začali více lpEt na ekologii, recyklaci a šetrnému 

pUístupu k životnímu prostUedí. Do této skupiny faktor] tedy spadá napUíklad 

regulace emisí, míra znečiš[ování, ekologické zájmové skupiny, míra hluku atd. 

(4, s. 16-18). 

1.1.2 ůnalýza oborového okolí 
ůnalýza oborového okolí má za cíl identifikovat faktory v rámci oborového odvEtví 

podniku, které by ho mohly nejvíce ovlivOovat. Mezi nejvýznamnEjší metody analýzy 

oborového okolí patUí Porter]v model pEti konkurenčních sil. 

Porter]v model pEti konkurenčních sil 
PatUí mezi nejd]ležitEjší a nejpoužívanEjší nástroje pro oborovou analýzu a nazývá se 

též jako model konkurenčního prostUedí.  Porter]m model pEti konkurenčních sil byl 

vytvoUen již v roce 1ř7ř profesorem Michaelem Eugenem Porterem, který se zabýval 

podnikáním a faktory, jež toto podnikání ovlivOují. Jeho analýza vychází z pUedpokladu, 

že podnik je ovlivnEn 5 hlavními konkurenčními silami, které se vzájemné ovlivOují a 
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zmEna u jedné síly, vyvolá zmEnu i u ostatních sil. ZmínEné faktory Ěsílyě souvisejí 

pUevážnE s chováním konkurence, náklady, cenami a investicemi v daném odvEtví (6, s. 

136-137). 

Obrázek 1: Porter]v model pEti konkurenčních sil 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (7) 

Mezi 5 konkurenčních sil dle Portera patUí: 

 SoupeUení mezi stávajícími podniky 

Jedná se o intenzitu či míru rivality mezi pUímými konkurenty v odvEtví. Hlavními 

faktory, které tuto intenzitu ovlivOují, je napUíklad množství konkurent] v odvEtví, 

možností diferenciace výrobk] nebo šíUe sortimentu. Dále to m]že být i míra r]stu 

daného odvEtví, výška fixních náklad] v odvEtví či bariéry odchodu z odvEtví. NejvEtší 

rivalita probíhá vEtšinou mezi podniky s nižším obratem. Každý konkurent se snaží 

získat výhodného postavení na trhu a k tomu používá cenovou politiku, reklamní 

kampanE, uvedení nových produkt] či zlepšení služeb zákazník]m. 
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 Hrozba vstupu nových konkurent] 

Tato hrozba je závislá pUedevším na atraktivitE trhu a bariérách vstupu či výstupu z 

odvEtví. ůtraktivita odvEtví klesá, pokud jsou napUíklad v odvEtví velmi vysoké fixní 

náklady, existující firmy mají značné nákladové výhody Ěúspory z rozsahu) nebo je 

odvEtví silnE regulováno. Je-li ohrožení ze vstupu nových konkurent] vysoké, stávající 

podniky se snaží za pomoci udržení svých cen či zvýšení investic nové konkurenty co 

nejvíce zastrašit. Existuje 7 hlavní pUekážek pro vstup nových konkurentu, a to: 

- úspory z rozsahu – zavedené firmy využívají úspor z rozsahu a tím snižují cenu 

výrobku, to nutí nové účastníky vstoupit na trh s velkým rozsahem výroby, 

- diferenciace produktu – existující firmy mají své zavedené značky a vErnost 

zákazník], 

- kapitálová náročnost trhu – nutnost investování velkého množství kapitálu, 

- pUechodové náklady - jednorázové náklady, které musí vynaložit kupující, 

pUecházející od produkce jednoho dodavatele k produkci jiného dodavatele, 

- pUístup k distribučním náklad]m – nová firma musí často pUimEt zavedené 

distribuční kanály, aby akceptovaly její produkt, 

- nákladové znevýhodnEní nezávisle na rozsahu – vlastnictví technologie, pUístup 

k surovinám, výhodná poloha, 

- vládní politika – limitování či uzavUení vstupu do odvEtví vládou pomocí licencí a 

omezování pUístupu ke zdroj]m. 
 

 Hrozba ze strany substitut]  

Jedná se o tlak ze strany náhradních výrobku, tato hrozba je zp]sobena dostupností 

alternativních výrobk] k produktu společnosti. Riziko spočívá v tom, že pokud mají 

výrobky podobné vlastnosti a funkce, mohou se mezi sebou snadno nahrazovat. 

Zákazníci tím pádem mají možnost volby, kdy místo našeho produktu, mohou koupit 

výrobek substituční. Je-li navíc cena a kvalita substitučního výrobku lepší, hrozba 

výraznE stoupá. Pokud ovšem na trhu neexistují blízké a dostupné substituty, náklady na 

zámEnu produkt] rostou a hrozba substitut] se snižuje. 
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 Dohadovací schopnost kupujících 

Dohadovací schopnost neboli vyjednávací síla kupujících je definována jako tlak 

zákazník] na ceny, kvalitu a množství produkt]. Vyjednávací síla roste s velikostí 

odbEratele. Pokud je vyjednávací síla vysoká, často to vede k vysoké konkurenci 

v odvEtví a tím pádem k poklesu jeho atraktivity. Skupina odbEratel] je silná tehdy, 

platí-li napUíklad následující okolnosti: 

- Skupina je koncentrovaná a nakupuje značnou část celkovému objemu 

odbEratelových prodej], 

- Nakupované produkty jsou standardní či nediferencované, 

- Nehrozí-li velké pUechodové náklady, 

- Produkt odvEtví není d]ležitý z hlediska kvality odbEratelovy produkce nebo jeho 

služeb, 

- OdbEratel je plnE informován.  
 

 Dohadovací schopnost dodavatel] 

Dohadovací schopnost, také označována jako vyjednávací síla dodavatel], roste 

s významností velikostí podniku. Dodavatelé mohou uplatnit svoji pUevahu tUeba 

hrozbou, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu výrobk]. Nejvíce se projevuje: 

- na trzích, kde je nabídka ovládána jen nEkolika málo společnostmi nebo jedním 

velkým dodavatelem, 

- když se odbEratelé bez produktu dodavatele neobejdou a není jej snadné nahradit, 

- v odvEtví, které není d]ležitým zákazníkem dodavatelské skupiny, 

- tam, kde dodavatel]v produkt je d]ležitým vstupem pro odbEratelovo podnikání 

(8, s. 59), (9, s. 46-49). 

1.1.3 ůnalýza vnitUního prostUedí 
Strategie podniku by se nemEla Uídit pouze faktory, které firmu ovlivOují z jejího 

vnEjšího okolí, ale i faktory a vlivy, které na společnost p]sobí zevnitU. ůnalýza 

vnitUního prostUedí si klade za cíl identifikovat silné a slabé stránky podniku. Mezi 

nejpoužívanEjší nástroje k analýze vnitUního prostUedí patUí model McKinsey „7S“ či 

hodnotový UetEzec (10, s. 12). 
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Model McKinsey „7S“ 

Jedná se o model vytvoUený americkou společností McKinsey, který využívá 

k hodnocení 7 kritických faktor] úspEchu společnosti. Model je nazýván jako „7S“ 

kv]li tomu, že všech 7 faktor] začíná na písmeno S.  

Obrázek 2: Model McKinsey „7S“ 

 
Zdroj: pUevzato z (28) 

V zásadE se dá tEchto sedm faktor], o které se tento model opírá rozčlenit do dvou 

skupin a to do skupiny tzv. „tvrdých S“ a „mEkkých S“. Do skupiny tvrdých S spadá 

strategie společnosti, struktura společnosti a systémy používané společností. Informace 

potUebné pro Uízení tEchto bod] jsou lehce dohledatelné napUíklad v obchodních plánech 

společnosti, v organizačních listech či v ostatních d]ležitých dokumentech, které jsou 

nutné pro správný chod společnosti. Vzhledem k tomu, že jsou tyto informace lehce 

dohledatelné, dají se snáze mEnit než zbylé 4 faktory tohoto systému. Tyto 4 faktory 

tedy spadají do skupiny tzv. mEkkých S. Mezi tyto body se Uadí - styl společnosti, 

zamEstnanci, sdílené hodnoty a dovednosti. Informace o tEchto faktorech jsou tEžko 

dohledatelné, protože nejsou obsaženy v dokumentech týkajících se chodu společnosti. 

Z toho vyplývá, že se tyto části systému „7S“ mnohem složitEji popisují a kv]li tomu se 

v tEchto částech obtížnEji prosazují zmEny (10, s. 12).  

Hodnotí se jak souvislosti mezi jednotlivými faktory, tak i všechny kritické faktory jako 

celek, protože všechny tyto faktory úspEchu společnE definují a určují zp]sob dosažení 
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strategie a cíl] podniku. Model McKinsey „7S“ a jeho sedm kritických faktor] úspEchu 

zahrnuje: 

 Strategy (strategie) 

Faktor strategie zahrnuje pUevážnE plánování cíl], vedoucích k rozvoji společnosti, 

vymezuje zároveO i zp]sob, jakým společnost stanovených cíl] dosáhne a jaké zdroje 

k tomu použije. První faktor systému „7S“- strategie si napUíklad pokládá otázky: 

- Jaká je strategie našeho podniku? 

- Jak a za pomocí čeho splníme vytyčené cíleť 

- Jak si poradíme s konkurencí? 

- Jak vytčené zmEny ovlivní zákazníkať 

Na tyto otázky se poté vedení společnosti snaží najít v rámci tohoto bodu odpovE@. 

 Structure (struktura) 

Faktor struktury pUedstavuje organizační uspoUádání podniku. Jedná se o uspoUádání 

jednotlivých částí, oddElení podniku a jejich vztahy mezi sebou. Základem tEchto 

vztahu je nadUízenost a podUízenost jednotlivých částí, vzájemná spolupráce, výkonnost 

a provázanost. Druhý faktor systému „7S“ – struktura si napUíklad pokládá následující 

otázky: 

- Jaká je organizační struktura společnosti? 

- Jaká je hierarchie ve společnostiť 

- Jak jednotlivé části společnosti mohou koordinovat svoji činnost? 

- Jak se mohou zamEstnanci zapojit do Uízení společnostiť 
 

 Systems (systémy Uízení) 

Jedná se o veškeré techniky, nástroje, programy, postupy či prostUedky, pomocí kterých 

se Uídí a hodnotí chod celé společnosti i jeho jednotlivých součástí. Pokládá si napUíklad 

následující otázky: 

- Jaké jsou hlavní systémy, pomocí kterých se Uídí organizaceť  

- Jak je v systému nastavena kontrolať 
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 Styl společnosti (style)  

Tento faktor se Ueší, jakým zp]sobem vedení společnosti jedná se svými zamEstnanci, 

partnery a odbErateli či jak vedení Ueší krize a vzniklé problémy. Pokládá si otázky jako: 

- Jak vedení a zamEstnanci hodnotí pracovní prostUedíť 

- Jsou zamEstnanci pracovití, cílevEdomí, odpovEdníť 

- Dokáže se vedení podniku rychle, správnE a efektivnE rozhodnout? 
 

 ZamEstnanci Ěstaffě 

zahrnuje všechny zamEstnance, kteUí se podílí na fungování společnosti a Ueší napUíklad 

jejich pracovní pozice, jejich práva, funkce, postoje v]či firmE, vErnost, odmEOovací 

systém, kvalifikaci, ale i jejich možnost zasahovat do chodu podniku. Ve spojitosti 

s tímto faktorem si vedení společnosti musí pokládat následující otázky: 

- Jaký je postoj personálu v]či naší společnosti? 

- Jsou zamEstnanci dostatečnE motivování a odmEOováníť 

- Jaké pozice je nutné doplnit k zajištEní bezchybného chodu společnostiť 

- Jakým zp]sobem jsou lidé vybíráni do svých pozic? 
 

 Sdílené hodnoty (shared values) 

Tento bod zahrnuje podnikovou kulturu a etiketu, kterou se společnost Uídí. Jsou to tedy 

i veškeré názory, myšlenky či pUedstavy uznávané a dodržované všemi zamEstnanci 

společnosti. PUi Uešení problematiky tohoto faktoru se management podniku zabývá níže 

uvedenými otázkami. 

- Jaké má společnost základní hodnotyť 

- Jaká je firemní kulturať 

- Existuje společné povEdomí mezi pracovníky o tom, jaké jsou hodnoty 

společnosti a co je jejím cílem? 
 

 Dovednosti (skills) 

Tento faktor pUedstavuje návyky, schopnosti, znalosti či zp]sobilosti, které mají 

pracovníci ve společnosti. PUi Uešení problematiky tohoto posledního faktoru systému 

„7S“ si vedení musí napUíklad pokládat následující otázky:  

- Jaká je naše kvalifikace a odbornost zamEstnanc]ť 

- Máme nEjaké mezery ve svých dovednostech, jak m]žeme dovednosti zlepšovat? 
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- Jakým zp]sobem je sledována a hodnocena odbornost personálu (10, s. 12-15)? 

1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza hodnotí finanční stav a vývoj podniku za pomoci podrobného 

zkoumání finančních výkaz]. Dnešní ekonomické prostUedí je velmi nestálé a dochází 

v nEm k častým zmEnám. Každý podnik musí na tyto zmEny odpovídajícím zp]sobem 

reagovat a provádEt zmEny v Uízení podniku. Pro provádEní takových zmEn potUebuje 

vedení podniku pUíslušné podklady, které poskytuje právE finanční analýza, která nejen 

tedy hodnotí finanční situaci podniku, ale je i nástrojem finančního Uízení. V odborných 

publikacích je finanční analýza definována jako systematický rozbor nashromáždEných 

dat, které se nacházejí pUevážnE v účetních výkazech podniku (11, s. 51-52). 

1.2.1 Cíl finanční analýzy 

Jak bylo Uečeno výše, finanční analýza si klade za cíl zhodnotit finanční situaci podniku, 

která je dána pUedevším jeho výkonností a pozicí na trhu. Dále na základE dostupných 

dat a údaj] obsažených ve výkazech a popUípadE dalších zdrojích se snaží o analýzu 

minulého vývoje podniku a na základE toho i odhadnout vývoj budoucí a vytvoUit tak 

základ pro následné finanční Uízení podniku. 

Hlavní cíle finanční analýzy se dají shrnout takto: 

- zhodnocení platební schopnosti podniku, tj. jeho likviditu a solventnost 

podniku, 

- zhodnocení výnosnosti podniku, tj. rentabilitu podniku, 

- zhodnocení hospodáUské a finanční stability podniku, tj. schopnost podniku 

dlouhodobE plnit své finanční závazky a dosahovat pUimEUených výnos], 

- stanovit p]sobení a odhadnout vývoj vnEjšího prostUedí na fungování 

společnosti a její cíle, 

- stanovit p]sobení vnEjšího prostUední ve společnosti na její fungování a cíle, 

- vypracovat rozbor získaných výsledk] finanční analýzy, 

- vypracovat rozbor o vzájemné spojitosti jednotlivých ukazatel], 

- získat podklady k podpoUe rozhodování a Uešení problému v budoucnu, 

- analýza možných variant rozvoje a smEUování podniku (11, s. 52-53). 
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1.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatelé finanční analýzy jsou zainteresované osoby podniku, které její výsledky 

sledují či využívají, a to a[ už z d]vodu sledování finanční situace podniku nebo jako 

podklad pro finanční rozhodování.  

Uživatelé se dElí do dvou hlavních skupin, a to na uživatele externí a uživatele interní. 

PUičemž obecnE platí, že interní uživatelé finanční analýzy mají pUístup k mnohem 

podrobnEjším dat]m než uživatelé externí. 

Externí uživatelé – mezi externí uživatele finanční analýzy patUí pUevážnE investoUi, 

banky, vEUitelé, obchodní partneUi, konkurence, stát atd. 

Interní uživatelé – a mezi interní uživatele patUí pUevážnE zamEstnanci, manažeUi 

podniku, odboráUi, daOový poradci, analytici a tak dále (12, s. 79-80). 

1.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Jak bylo Uečeno, finanční analýza využívá data obsažená pUedevším v účetních výkazech 

nebo napUíklad ve firemních výročních zprávách, statistických údajích, smErnicích či 

zprávách finančních analytik], které mohou obsahovat informace o národním 

hospodáUství a vývoji ekonomiky. 

Kvalita a množství dat se poté projeví na celkové kvalitE, vypovídací hodnotE a 

prospEšnosti finanční analýzy. Všechna finanční i nefinanční data je proto nutné pUedem 

ovEUit a stanovit jejich spolehlivost a vErohodnost, teprve až poté je možné začít 

s finanční analýzou. Naprosto základními zdroji pro vyhotovení finanční analýzy je 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o penEžních tocích a účetní závErka (13, s. 17). 

Rozvaha 

Rozvaha patUí mezi základní účetní výkazy a vypovídá o celkových aktivech podniku, 

tedy o jeho majetku, a o celkových pasivech podniku, tedy o zdrojích financování 

tohoto majetku. Rozvaha tedy zobrazuje kompletní majetkovou a kapitálovou strukturu 

společnosti. Je sestavena z účetních podklad] a vyjádUena v penEžních jednotkách a 

vždy k určitému dni. Tento den se nazývá rozvahový. Rozvaha je vytváUena pravidelnE, 

a to minimálnE jednou ročnE, pUičemž platí základní bilanční pravidlo, že součet všech 

aktiv se musí rovnat součtu celkových pasiv. 



26 

 

Podle okamžiku, kdy je rozvaha sestavena, se rozeznává: 

- rozvaha zahajovací Ěsestavuje se pUi založení společnosti),   

- rozvaha počáteční Ěsestavuje se k počátku účetního obdobíě,   

- rozvaha konečná Ěsestavuje se ke konci účetního obdobíě. 

PUi analýze rozvahy se sledují zejména následující: 

- stav a vývoj bilanční sumy, 

- struktura aktiv, jejich pUimEUenost a velikost, 

- struktura pasiv, se zamEUením na podíl vlastního kapitálu a bankovních i 

dodavatelských úvEr], 

- relace mezi složkami aktiv a pasiv Ě14, s. 14-15), (15, s. 29). 

Tabulka 1: Základní struktura rozvahy 

Rozvaha ke dni ............. 

ůktiva Ěmajetková struktura podnikuě Pasiva Ěfinanční struktura podnikuě 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasíva 

Zdroj: vlastní zpracování dle (14) 

Výkaz zisk] a ztrát 
Jedná se o písemný pUehled o výnosech, nákladech podniku podílejících se v daném 

účetním období na hospodaUení podniku. Zachycuje tedy pohyb výnos] a náklad] 

Ěnikoliv pUíjm] a výdaj]ě. Z výkazu zisku a ztrát lze pUi finanční analýze získat 

pUedstavu o finanční situaci podniku, konkrétnE o jeho hospodáUském výsledku, 

velikosti náklad], tržeb atd. PUičemž výsledek hospodaUení podniku se počítá právE jako 

rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Jestliže je rozdíl výnos] a 

náklad] kladný, podnik hospodaUí se ziskem, pokud je rozdíl záporný, podnik se 

nachází ve ztrátE. 

Položka s nejvEtší vypovídající hodnotou je výsledek hospodaUení z provozní činnosti 

podniku. Provozní výsledek hospodaUení vzniká z provozování činnosti podniku, pro 
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kterou byl podnik založen a lze podle ní zjistit, jak je podnik schopen dosahovat zámEr] 

a cíl], pro které byl založen. 

DElení hospodáUského výsledku: 

- provozní, 

- finanční, 

- za bEžnou činnost, 

- mimoUádný, 

- za účetní období, 

-  pUed zdanEní (14, s. 17-19). 

PUíloha k účetní závErce 

PUíloha k účetní závErce doplOuje a vysvEtluje informace obsažené ve výkazu zisku a 

ztrát a v bilanční rozvaze a tyto informace jsou poté déle využívány finanční analýzou. 

Dále obsahuje napUíklad informace o tom: 

- jaká je organizační struktura podniku, 

- kolik má společnost zamEstnanc], 

- jaká je metoda odepisování majetku, 

- jaké je metoda oceOování majetku a tak dále Ě12, s. ř5-96).  

Výkaz o penEžních tocích 

Neboli také výkaz cash flow. Je součástí pUílohy k účetní závErce a zachycuje skutečné 

pUíjmy a skutečné výdaje podniku, čímž se liší od výkazu zisku a ztrát. Jeho hlavním 

cílem je zjistit kde penEžní prostUedky vznikly a jak byly podnikem využity. Z pUehledu 

cash flow podnik získá povEdomí o pUír]stku a úbytku penEžních prostUedk] a 

ekvivalent] za dané účetní období. Vzhledem k tomu, že účetnictví je založeno na 

účtování náklad] a výnosu ve vztahu k období, se kterým jsou skutečnosti spojeny, a to 

časovE i vEcnE a nebere v potaz, zda opravdu došlo k uskutečnEní daných plateb, 

dochází tak k nesoulad]m a neshodám. Tento problém eliminuje právE výkaz cash flow. 

PUehled cash flow sleduje 3 hlavní oblasti toku finančních prostUedk], a to: 
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- toky finančních prostUedk] spojené s hlavní činností podniku neboli 

provozní cash flow, 

- toky finančních prostUedk] týkající se dlouhodobého majetku podniku, tedy 

prostUedky spojené s poUízením aktiv, úvEry a p]jčkami a je označováno jako 

investiční cash flow, 

- a toky finančních prostUedk] spojené se zmEnami ve struktuUe finančních 

zdroj] podniku, pUesnEji napUíklad prostUedky související se zmEnou 

závazk], dividend či základního kapitálu podniku a Uíká se mu finanční cash 

flow. 

Výkaz o penEžních tocích je možné sestavit dvEma metodami. Jedná se o metodu 

pUímou a nepUímou. PUímá metoda sleduje všechny jednotlivé položky pUíjm] a výdaj] 

za bEžné období a užívá se pUevážnE pUi finančním plánování na kratší časové období 

Ědny, mEsíce, čtvrtletíě. NepUímá metoda naproti tomu využívá data z rozvahy a z 

výkaz] zisk] a ztrát. 

Výkaz cash flow je nejúčinnEjší a nejužitečnEjší nástroj pro posouzení platební 

schopnosti podniku a jeho likvidity (14, s. 18-19), (15, s 87-88). 

Další možné zdroje pro finanční analýzu 

Mimo výše zmínEné m]žeme zaUadit ještE další zdroje informací pro finanční analýzu, a 

to napUíklad jakékoliv vnitropodnikové dokumenty, manažerském účetnictví či výroční 

zpráva podniku, která nEkdy obsahuje d]ležité informace o podniku, informace o jeho 

historii, organizační struktuUe a plány podniku na další období. Výroční zpráva musí být 

povinnE každoročnE zpracována a podléhá auditu od auditora, jehož vyjádUení pak i 

obsahuje (13, s. 34-35). 

1.2.4 Nedostatky finanční analýzy 

NejvEtší nedostatek finanční analýzy spočívá v tom, že vychází z podnikového 

účetnictví, jeho data často nejsou správná, úplná a spolehlivá. Účetnictví totiž často 

nevypovídá o skutečném stavu a hodnotE majetku, jedná se napUíklad o: 

- Skutečná hodnota stálých aktiv - majetek společnosti je ocenEn svoji 

historickou hodnotou,  
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- nadhodnocené pohledávky - ocenEny ve své nominální hodnotE, bez ohledu 

na dobu jejich splatnosti či bonitu 

- podhodnocené závazky 

- odpisy majetku nesouhlasí s jeho opotUebením, 

- do účetnictví není zahrnována inflace (13, s. 55). 

1.2.5 Etapy finanční analýzy podniku 

Postup pUi zpracování finanční analýzy podniku lze rozdElit na následujících 10 krok]. 

1) VýbEr vhodných podnik] ke srovnání či plánovaných hodnot. 

2) PUíprava dat a ukazatel], včetnE ovEUení pUedpoklad] o nich. 

3) VýbEr vhodných metod pro analýzu a hodnocení ukazatel]. 

4) Výpočet a vyhodnocení zvolených ukazatel]. 

5) Porovnání pomErových ukazatel] s odvEtvovým pr]mErem. 

6) Hodnocení pozice podniku na trhu a jeho finančního zdraví. 

7) ůnalýza časových trend]. 

8) ůnalýza vzájemných vztah] mezi ukazateli ĚDu Pont diagram, pyramidová 

soustava ukazatel]ě. 

9) Hodnocení dalších ukazatel]. 

10) Vypracování variant možných návrh] na opatUení a identifikace jejich rizik (12, 

s. 97-100). 

1.2.6 Typy ukazatel] finanční analýzy 

Ukazatelem se pUitom rozumí každé číselné vyjádUení ekonomické činnosti podniku. 

PUičemž jedno z možných členEní je na extenzivní ukazatele a intenzivní ukazatele. 

Extenzivní ukazatele vypovídají o rozsahu, množství či objemu v určitých jednotkách a 

dále se dElí na ukazatele stavové, tokové, rozdílové a nefinanční. Intenzivní ukazatele se 

dElí na stejnorodé a r]znorodé a charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele 

podnikem užívány a jak moc či rychle se mEní. Intenzivní ukazatele vyjadUují tedy 

vztah mezi dvEma údaji a jejich číselný výsledek odpovídá velikosti určitého jevu. 

Hodnota ukazatel] m]že být vyjádUena zejména v prostUedcích penEžních ĚKčě, 

fyzikálních Ěmetry, kWhě, časových Ěrok, deně, rychlostních Ě100ks/rokě, naturálních 
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Ěpočet zamEstnanc], počet akciíě, v procentech daného základu Ěváha jednoho typu 

náklad] na celkových nákladechě, smíšených (ks/rok/ na 1 zamEstnance), 

bezrozmErných ĚpomEr VK/Cůě (12, s. 97-100).  

1.2.7 Metody finanční analýzy 

Rozvojem matematických, statistických a ekonomických vEd vznikla celá Uada nových 

metod k hodnocení finančního zdraví podniku. PUí výbEru metody je potUeba dbát na její 

vhodnost a pUimEUenost a volba metody by mEla být učinEna s ohledem na účelnost 

Ěmusí odpovídat pUedem zadanému cíliě, nákladnost metody a spolehlivost metody. 

ObecnE platí, že čím lepší je použita metoda, tím spolehlivEjší jsou její závEry a tím se 

snižuje riziko špatného rozhodnutí. 

V ekonomii a odborné literatuUe se obvykle rozlišují dva pUístupy k hodnocení 

ekonomických proces]. Jedná se o fundamentální analýzu a analýzu technickou. 

 Fundamentální analýza – tato metoda je založena na znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Vychází ze 

značného množství informací a vyvozuje závEry zpravidla bez 

algoritmizovaných postup]. ObecnE se tedy dá Uíci, že tato metoda zahrnuje 

rozbor kvalitativních dat i zhodnocení nefinančních mEUítek.  

 Technická analýza – využívá pUedevším matematické, statistické a další 

algoritmizované metody ke zpracování dat obsažených pUedevším ve 

finančních výkazech společnosti a poté posuzuje výsledky z ekonomického 

hlediska. 

Je ovšem zUejmé, že obE metody jsou si velmi blízké, protože vyhodnocení výsledk] 

technické metody finanční analýzy by bylo bez znalosti ekonomických proces] velmi 

obtížné. Z tohoto d]vodu je nutné oba tyto typy analýz kombinovat. 

V této práci se podrobnEji zamEUím na metodu technické analýzy, která zahrnuje:  

- elementární technickou analýzu a 

- vyšší metody finanční analýzy Ě12. s 97-100), (16, s. 14-16). 
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Vyšší metody finanční analýzy 

NepatUí k univerzálním metodám, jejich použití je velmi závislé na odborných 

znalostech matematické statistiky i na hlubších teoretických a ekonomických 

znalostech. K jejich použití je také potUeba kvalitní softwarové vybavení. Z tEchto 

d]vodu nejsou v bEžné praxi bEžné využívány Ě17, s. 48). 

Elementární metody finanční analýzy 

Jedná se o základní metody finanční analýzy, založené na statistických a matematických 

operacích. Jejich nejvEtší výhodou použití je jejich jednoduchost. Nevýhodou na druhou 

stranu je, že zjednodušením často dochází ke snížení vypovídací schopnosti této 

metody. PUi užití elementární analýzy je možné vypočítat a posoudit mnoho ukazatel], 

podle kterých lze stanovit závEr o celkové finanční situaci podniku Ě17, s. 40-48). 

Obrázek 3: Elementární metody finanční analýzy 

 
Zdroj: pUevzato z (17) 

1.2.8 ůnalýza stavových Ěabsolutníchě ukazatel] 

Dle obrázku výše do skupiny stavových ukazatel] patUí pUedevším horizontální a 

vertikální metoda analýzy. V obou metodách se využívají informace pUevážnE z 

účetních výkaz]. Metody jsou velmi citlivé na velikost podniku a to ztEžuje jejich 

porovnávání, proto je dobré tyto metody využívat pouze v rámci jedné společnosti Ě14, 

s. 33-34). 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá zmEnami absolutních ukazatel] v čase. Metoda je též 

nazývána rozborem trend], protože u tEchto ukazatel] zjiš[uje trendy ukazatel] a snaží 

se pUedvídat jejich vývoj. ůnalýza vEtšinou porovnává hodnoty v nEkolika po sobE 
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jdoucích účetních obdobích, a to vEtšinou v časovém horizontu 3-10 let a zjiš[uje 

procentní zmEnu mezi jednotlivými hodnotami. U této analýzy je nutné počítat s inflací. 

PUi analýze se zjištEné rozdíly dají sčítat, avšak pouze rozdíly, procentní zmEny sčítat 

nelze. Relativní pUír]stkový index počítá absolutní rozdíly v dlouhých časových Uadách 

a jejich procentní zmEny mezi dvEma pUilehlými roky a rok minulý je chápán jako 

výchozí Ě1Ř, 64-73). 

ůbsolutní zmEna = bEžné období – pUedchozí období 

ZmEna Ěv %ě =
長ě:津é 墜長鳥墜長í 貸 椎�勅鳥頂朕墜佃í 墜長鳥墜長í椎�勅鳥頂朕墜佃í 墜長鳥墜長í  * 100 

Vertikální analýza 

Označována též nEkdy jako analýza komponent. Zabývá se vnitUní strukturou 

absolutních ukazatel], tedy mEUení jednotlivých základních položek v účetních 

výkazech k celkovému množství aktiv a pasiv. Metoda se zabývá pUevážnE rozborem 

majetkové a finanční struktury podniku. Na rozdíl od horizontální analýzy není u této 

metody nutné brát v potaz meziroční inflaci. Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty 

vyjádUeny relativnE, je možné pomocí této analýzy porovnávat jednotlivé společnosti 

mezi sebou (18, 64-73). 

Podíl položky Ěv %ě =
塚勅鎮沈賃墜鎚痛 椎墜鎮墜:賃槻聴腸暢凋 塚�勅頂朕 椎墜鎮墜:勅賃 塚 追á陳頂沈 珍勅鳥津é 鎚賃通椎沈津槻 * 100 

1.2.9 ůnalýza rozdílových ukazatel] 

Zabývá se primárnE tokovými položkami, tedy pUevážnE analýzou výkazu zisku a ztrát a 

výkazu cash flow. ůnalýza rozdílových ukazatel] je využívána hlavnE k finančnímu 

Uízení podniku. Metoda je zamEUena pUedevším na čistý pracovní kapitál, který slouží 

k určení optimální hladiny obEžných aktiv i všech položek, z nichž jsou obEžná aktiva 

složena, tak aby podnik byl maximálnE efektivní a hospodárný. Nadbytek obEžného 

majetku zp]sobuje zbytečné náklady navíc a naopak nedostatek zp]sobuje nevyužití 

dostupných výrobních kapacit. V obou pUípadech se jde o nehospodárnost, která brání 

r]stu podniku (20, s. 83-84). 
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Čistý pracovní kapitál ĚČPKě 
Označován též jako analýza fond] finančních prostUedk] vypovídá o tom, jak velká část 

obEžných aktiv se bEhem účetního období transformuje v hotovostní penEžní 

prostUedky, které podnik m]že využít na úhradu svých krátkodobých závazk] Ědluh]ě, 

tedy jeho schopnosti splácet své finanční závazky ve stanovených lh]tách. Nadbytek 

krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky svEdčí o dobrém finančním stavu 

podniku a o jeho likviditE. 

Čistý pracovní kapitál = obEžná aktiva – krátkodobé závazky 

ObEžná aktiva – odpovídají krátkodobému majetku, mohou být vymezena v r]zné dobE 

splatnosti, a to od 3 mEsíc] po 1 rok. 

Krátkodobé závazky – jedná se o celkové krátkodobé dluhy, tedy krátkodobé závazky 

včetnE krátkodobých bankovních úvEr] a výpomocí. 

Jestliže je výsledkem hodnota menší než 0, podniku vzniká tzv. nekrytý dluh. To 

znamená, že podnik není schopen splácet své okamžitE splatné závazky. Ukazatel by 

mEl nabývat spíše kladných hodnot, avšak společnost m]že fungovat i se záporným 

čistým pracovním kapitálem, a to díky tomu, že podmínky často evidují i určité 

nesplacené závazky a ty v podstatE pro podnik pUedstavují dlouhodobý kapitál. Na 

druhou stranu není vhodný ani pUíliš vysoký čistý pracovní kapitál, vzhledem k tomu, že 

náklady na kapitál se časem zvyšují (20, s. 83-84). 

Čisté pohotové prostUedky ĚČPPě 
Ukazatel se počítá jako rozdíl mezi pohotovými penEžními prostUedky a okamžitE 

splatnými závazky, pUičemž pohotovými penEžními prostUedky se rozumí peníze v 

hotovosti a na bEžných účtech. NEkdy se zahrnují i jejích ekvivalenty, jako smEnky, 

šeky, krátkodobé termínované vklady atd., nebo[ v podmínkách fungujícího 

kapitálového trhu jsou rychle pUemEnitelné na peníze. Dle tohoto ukazatele je možné 

posuzovat likviditu firmy. Jestliže podnik má pUíliš vysoké hodnoty tohoto ukazatele, 

vypovídá to o nadbytečném množství penEžních prostUedk]. Naopak záporné hodnoty 

svEdčí o jejich nedostatku (20, s. 84). 

ČPP = Pohotové penEžní prostUedky – okamžitE splatné závazky 
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Čistý penEžnE pohledávkový fond  
Tento ukazatel se považuje za vylepšenou verzi ukazatele ČPK a pUi výpočtu odstraOuje 

položku zásob z výpočtu. Zásoby jsou totiž nejménE likvidní položka obEžných aktiv. 

Ukazatel tak lépe vyjadUuje reálnou finanční situaci podniku, jeho skutečnou likviditu. 

Kv]li zpUesnEní výpočtu se odečítá také položka dlouhodobých a nelikvidních 

pohledávek, jejichž pravdEpodobnost uhrazení je velmi nízká (12, s. 108). 

ČPPF = obEžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobýcizí kapitál 

1.2.10 ůnalýza pomErových ukazatel] 

ůnalýza pomErových ukazatel] je jednou z nejvíce používaných metod finanční 

analýzy. Všechny potUebné údaje k provedení analýzy pomErových ukazatel] jsou 

obsaženy v bEžných účetních výkazech podniku. Jedná se o velmi časovE nenáročnou 

metodu, která pomáhá vyhledat p]vody nedostatk] a problém] v podniku a podnEcuje k 

hlubší analýze. Pomocí této analýzy lze mezi sebou snadno srovnávat i jednotlivé 

podniky. 

PomErové ukazatele se dElí na ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, 

kapitálového trhu a cash flow (12, s. 120) 

Ukazatele rentability 

Neboli ukazatele ziskovosti, patUí k tEm nejsledovanEjším ukazatel]m a vypovídají o 

úspEšnosti podniku, jeho efektivitE a schopnosti tvoUit zisk za pomoci investovaného 

kapitálu. Ukazatele mEUí vždy určitou podobu výsledku hospodaUení a nEkterý zdroj, 

jako jsou celková aktiva, investice, či tržby. Výsledky pak vyjadUují, kolik korun zisku 

pUipadne na 1,- Kč zdroj].  

V souvislosti s ukazateli rentability jsou nejčastEji používané ukazatele ROA, ROE, 

ROI, ROS, ROCE. 

 Rentabilita aktiv  

ZkrácenE ROA (return on assets), je ukazatel, který porovnává výsledek hospodaUení 

s celkovými finančními zdroji použitými k financování aktiv ve společnosti. Ukazatel je 

také označován jako produkční síla a je jedním z hlavních kritérií, podle kterých je 
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posuzována úspEšnost podniku. Vypovídá totiž o tom, jak účinnE společnost využívá 

sv]j majetek, bez ohledu na zp]sob jeho financování. 

ROA (v %) =  
醍台瀧鐸達奪狸谷誰旦á 叩谷担辿旦叩 * 100 

Celková aktiva – také se místo toho často udává celkový vložený kapitál, kterým jsou 

vEtšinou myšlena právE celková aktiva podniku. 

EBIT – v závislosti na tom, jaký zisk vstupuje do vzorce, tak poté interpretujeme i 

výsledek. Bude-li ve vzorci použit zisk pUed zdanEním a úroky ĚEBITě, má tento vzorec 

opodstatnEní pUi porovnávání podnik] s rozdílným daOovým a úrokovým zatížením. 

PUičemž rozdílné úrokové zatížení je v praxi naprosto bEžné, kv]li jejich rozdílné 

bonitE. Pokud by do vzorce vstupoval čistý zisk ĚEůTě pUed vyplacením dividend, pak 

se jedná o klasickou interpretaci, kdy je ukazatel nezávislý na charakteru zdroj] 

financování. Od ukazatele tedy vyžadujeme, aby porovnával vložené prostUedky nejen 

se ziskem, ale také se zhodnocením cizího kapitálu. 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

ZkrácenE ROE (return on equity), je ukazatel vyjadUující kolik Kč výsledku hospodaUení 

po zdanEní pUipadá na 1,- Kč vlastního kapitálu, tedy kapitálu vloženého do podniku 

vlastníky, investory, akcionáUi či společníky a dává jim informaci o tom, jak je tento 

vložený kapitál zhodnocován. Pokud je hodnota ukazatele trvale pod výnosností 

cenných papíru garantovaných státem, podnik nem]že dlouhodobE fungovat, nebo[ se 

nenajdou žádní investoUi, kteUí by do nEj vkládali prostUedky. Ukazatel by tedy mEl být 

vyšší než je úroková míra bezrizikových cenných papír]. 

ROE(v %) =  
č辿坦担ý 炭辿坦谷旦狸叩坦担樽í 谷叩丹辿担á狸 * 100 

 Rentabilita tržeb 

ZkrácenE ROS Ěreturn on salesě, je ukazatel porovnávající velikost podnikem 

dosaženého zisku v]či jeho objemu tržeb. Ukazatel vyjadUuje kolik Kč zisku je 

společnost schopna vygenerovat na 1,- Kč tržeb, popUípadE zda podnik umí vyrábEt s 

nízkými náklady nebo prodávat za vysoké ceny. Existují 2 varianty vzorce, které se liší 
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formou výsledku hospodaUení v čitateli. Pokud je v čitateli EBIT, je ukazatel vhodný 

spíše pro porovnání společností s promEnlivými podmínkami. Jestliže je pUi výpočtu 

v čitateli použit EAT, je Ueč o tzv. ziskové marži. Ziskovou marži m]žeme porovnat 

s oborovým pr]mErem, pokud je výsledek ukazatele nižší než pr]mEr, značí to nízkou 

cenu výrobk] a vysoké náklady. 

Varianta I:  ROS(v %) =  
醍台瀧鐸担嘆:但湛 * 100 

Varianta II:  ROS (v %) =  
醍代鐸担嘆:但湛 * 100 

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu  

ZkrácenE ROCE Ěreturn on capital employedě, je ukazatel vyjadUující, kolik z výsledku 

hospodaUení z provozní činnosti pUed zdanEním podnik dosáhl z 1,- Kč, kterou do 

podniku investovali akcionáUi a vEUitelé. Používá se pUi dlouhodobém investování k 

srovnávání podnik] a také k hodnocení monopolních veUejnE prospEšných společností. 

Pro položku EBIT zde platí stejná pravidla použití Ěrespektive interpretace), jako u 

ukazatele ROA (12, s. 120-126). 

ROCE(v %) =  
醍台瀧鐸旦狸叩坦担樽í 谷叩丹辿担á狸 袋 辰狸誰探竪誰辰誰但é 達辿炭í 炭辰嘆誰棚奪 * 100 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informace o tom, jak účinnE podnik hospodaUí se svým 

majetkem, protože pro efektivní fungování podniku je tUeba dodržovat jeho optimální 

množství. Hodnotí se napUíklad vázanost zdroj] v aktivech nebo zp]sobilost firmy 

využívat vložený kapitál.  

Existují 2 typy ukazatel] aktivity. Ukazatel obratu a ukazatel doby obratu. Obratem 

sledujeme, kolikrát se vybraná skupina aktiv využita pUi činnosti podniku a dobou 

obratu počítáme počet dní, za které dojde k obratu položky aktiv a po jaký časový úsek 

jsou aktiva v podniku vázána. 
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 Obrat celkových aktiv 

Komplexním ukazatel, který vypovídá o celkové rentabilitE společnosti a udává, 

kolikrát dojde k obratu majetku (aktiv) za rok. ObecnE se doporučuje, aby se hodnota 

tohoto ukazatele pohybovala nad hodnotou 1. Pokud je výsledná hodnota menší než 1, 

znamená to, že podnik nevyužívá sv]j majetek dostatečnE efektivnE. Doporučené 

hodnoty ovšem neexistují a je nutné pUihlédnout k odvEtvovému pr]mEru. 

Obrat celkových aktiv =  
達奪狸谷誰旦é 担嘆:但湛達奪狸谷誰旦á 叩谷担辿旦叩 

Celkové tržby – pUedstavují tržby z prodeje zboží a služeb navýšené o výkony 

 Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv mEUí, jak efektivnE dokáže podnik využívat svá stálá 

aktiva, tedy budovy, stroje, zaUízení atd. Udává, kolikrát se tento dlouhodobý majetek 

obrátí v tržbách za rok.  

Doba obratu celkových aktiv =  
達奪狸谷誰旦é 担嘆:但湛 坦担á狸叩 叩谷担辿旦叩  

 Obrat zásob  

Ukazatel informuje o tom, kolikrát dojde k pUemEnE zásob, tedy kolikrát je každá 

položka za určité časové období prodána či spotUebována a poté opEtovnE naskladnEna. 

PUináší tak pUehled o likviditE tEchto zásob.  

Obrat zásob =  
達奪狸谷誰旦é 担嘆:但湛 炭á坦誰但湛  

 Doba obratu zásob  

Tento ukazatel udává, jak dlouho jsou obEžná aktiva vázaná ve formE zásob a obecnE 

platí, že čím vEtší je obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím je situace v podniku 

pUíznivEjší. Je však nutné vzít v potaz i optimální velikost zásob. 

Doba obratu zásob =  
炭á坦誰但湛担嘆:但湛 【 戴滞待 
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 Doba obratu pohledávek  

Výpočet tohoto ukazatele slouží ke zjištEní, jak dlouho je majetek podniku vázaný 

v podobE pohledávek, neboli za jak dlouho jsou pohledávky pr]mErnE uhrazeny. 

Doporučenou hodnotou je nastavená doba splatnosti vydaných faktur. Je-li doba obratu 

pohledávek delší než je splatnost faktur, znamená to porušování platební politiky ze 

strany obchodních partner], protože jim je tak společností poskytován bezplatný 

obchodní úvEr. 

Doba obratu pohledávek =  
谷嘆á担谷誰辰誰但é 丹誰竪狸奪辰á旦谷湛 担嘆:但湛 【 戴滞待  

 Doba obratu závazk]  

Ukazatel doby obratu závazk] vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy, 

tedy kolik dní podniku trvá, než uhradí své krátkodobé závazky a využívá tak bezplatný 

obchodní úvEr. Výpočtem tohoto ukazatele tak m]žeme zjistit, jakou má podnik 

platební morálku Ě12, s. 131-133). 

Doba obratu závazk] =  
谷嘆á担谷誰辰誰但é 炭á旦叩炭谷湛 担嘆:但湛 【 戴滞待  

Ukazatele zadluženosti 
Tyto ukazatele mají za cíl posoudit finanční stabilitu podniku, a to tím, že vyhodnocuje 

výši rizika, kterou na sebe podnik bere v souvislosti se strukturou vlastního a cizího 

kapitálu. Využívání pouze vlastního kapitálu je značnE nevýhodné a to z d]vodu jeho 

nákladnosti, vlastní kapitál je totiž jedním z nejdražších zdroj] financování. V praxi 

také není možné užití pouze financování pomocí cizího kapitálu, jelikož jeho cena 

s r]stem zadluženosti Ěvýše cizího kapitáluě stoupá a i jeho získávání by bylo stále 

obtížnEjší. Úkolem zmínEných ukazatel] je právE pomoci pUi hledání optimální 

kapitálové struktury podniku.  

Mezi nejbEžnEjší a nejpoužívanEjší ukazatele zadluženosti patUí celková zadluženost, 

koeficient samofinancování, finanční páka a úrokové krytí. 
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 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti informuje o tom, v jaké míUe je podnik financován cizími 

zdroji. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 30 – 60 %, zaleží ovšem na odvEtví 

a velikosti podniku. Čím je hodnota vyšší, tím je vEtší i riziko pro potenciální i současné 

vEUitele. 

Celková zadluženost Ěv %ě =  
達辿炭í 谷叩丹辿担á狸 達奪狸谷誰旦á 叩谷担辿旦叩* 100 

 Koeficient samofinancování 

Nazývá se také ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu a je obdobou celkové 

zadluženosti. Tento ukazatel však naopak podává informaci o tom, v jaké míUe je 

podnik financován pomocí vlastních zdroj]. 

Koeficient samofinancování (v %)=  
旦狸叩坦担樽í 谷叩丹辿担á狸 達奪狸谷誰旦á 叩谷担辿旦叩* 100 

 Úrokové krytí  

Tento ukazatel zjiš[uje, kolikrát je podnik schopen pokrýt úroky plynoucí z použitého 

cizího kapitálu, a to jeho ziskem pUed zdanEným. Označuje tedy schopnost podniku 

splácet své úroky. Výsledek by se mEl pohybovat nad hranicí hodnoty 3 (12, s. 127-

130). 

Úrokové krytí =  
醍台瀧鐸樽á谷狸叩辰誰旦é ú嘆誰谷湛 

Další ukazatele zadluženosti jsou napUíklad: 

 Doba splácení dluhu – je čas, za který je podnik schopen pomocí provozního 

cash flow zaplatit svoje dluhy.  

Doba splácení dluhu Ěrokyě =  
大辿炭í 谷叩丹辿担á狸貸嘆奪炭奪嘆旦湛丹嘆誰旦誰炭樽í 達叩坦竪 脱狸誰歎  

 Krytí dlouhodobEho majetku vlastním kapitálem – podává informaci o tom, do 

jaké míry je dlouhodobý majetek podniku krytý vlastník kapitálem Ě12, s. 130ě. 

Krytí dlouhodobého majetku VK =  
旦狸叩坦担樽í 谷叩丹辿担á狸辰狸誰探竪誰辰誰但ý 鱈叩棚奪担奪谷 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadUují, zda podnik dokáže hradit své splatné závazky. Likvidita 

vyjadUuje schopnost společnosti získat finanční prostUedky výmEnou za pohledávky v]či 

svým odbEratel]m a vEUitel]m umožOuje vyhodnotit rizika spojená s jejich dlužníky. 

K zachování platební schopnosti je nutné i časovE sladit splatnost zdroj] a životnost 

majetku. Likvidita také vypovídá o tom, zda se výrobky či služby jdou lehce na odbyt a 

pokud je likvidita pUíliš vysoká, značí to vázanost finančních prostUedk] v aktivech a 

tím i snížení rentability. 

Rozlišují se 3 základní stupnE likvidity:  

 BEžná likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Okamžitá likvidita 

 

 BEžná likvidita 

BEžná likvidita vyjadUuje, zda a v jaké míUe je podnik schopen pokrýt své krátkodobé 

závazky pomocí obEžného majetku. Bývá označována jako likvidita 3. stupnE a 

informuje tedy o tom, zda by podnik byl schopný vyplatit své vEUitele, kdyby celý sv]j 

obEžný majetek pUemEnil na hotovost. Pro tento ukazatel se udává doporučené rozmezí 

v intervalu mezi 1,5 – 2,5. 

BEžná likvidita =  
誰但ě:樽á 叩谷担辿旦叩谷嘆á担谷誰辰誰但é 炭á旦叩炭谷湛袋谷嘆á担谷誰辰誰但é 但叩樽谷誰旦樽í ú旦ě嘆湛 

 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita udává schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky, a to bez 

odprodání zásob, tedy nejménE likvidní složky obEžného majetku. Díky této skutečnosti 

má ukazatel mnohem vyšší vypovídající hodnotu a pUesnEji informuje o schopnosti 

podniku hradit své závazky. Bývá označována jako likvidita 2. stupnE. Hodnoty by se 

mEly ideálnE pohybovat v intervalu 0,7–1,0. 

Pohotová likvidita =  
誰但ě:樽á 叩谷担辿旦叩 貸 炭á坦誰但湛谷嘆á担谷誰辰誰但é 炭á旦叩炭谷湛袋谷嘆á担谷誰辰誰但é 但叩樽谷誰旦樽í ú旦ě嘆湛 
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 Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita vypovídá o tom, jaké množství krátkodobých závazk] by podnik byl 

schopný splatit ihned, pouze za pomoci svého krátkodobého finančního majetku. Bývá 

označována jako likvidita 1. stupnE. Doporučené hodnoty se pro tento ukazatel v mnoha 

publikacích velmi liší, ale pro Českou republiku se obecnE doporučené hodnoty uvádí 

v intervalu 0,2–0,5 ĚnEkteré publikace udávají hodnoty i kolem 1,0ě. Hodnoty výraznE 

pUevyšující 0,5 mohou vypovídat o neefektivním Uízení finančních prostUedk], které 

snižuje rentabilitu podniku. 

Pohotová likvidita =  
谷嘆á担谷誰辰誰但ý 脱辿樽叩樽č樽í 鱈叩棚奪担奪谷 谷嘆á担谷誰辰誰但é 炭á旦叩炭谷湛袋谷嘆á担谷誰辰誰但é 但叩樽谷誰旦樽í ú旦ě嘆湛 

Krátkodobý finanční majetek – lze jej brát jako pohotové platební prostUedky, tedy 

peníze na bankovních a jiných účtech, peníze v pokladnE a ekvivalenty hotovosti Ě12, s. 

115). 

1.2.11 ůnalýza soustav ukazatel] 

Metoda analýzy soustav ukazatel] má jednoduše souhrnnE charakterizovat celkovou 

finanční situaci podniku a to vEtšinou pomocí pouze jedné číselné hodnoty. Soustavy 

ukazatel] se pUevážnE zabývají identifikací toho, zda podnik bude provozuschopný i v 

budoucnu. Jedná se tedy o pomErnE snadnou metodu, která dokáže komplexnE posoudit 

finanční situaci podniku, ovšem pravdivost a vypovídající schopnost soustav ukazatel] 

je mnohem menší než závEry zjištEné z jednotlivých dílčích finančních ukazatel]. M]že 

za to právE snaha o co nejvEtší jednoduchost jejich výpočtu. 

Základní tUídEní soustav ukazatel]: 

 pyramidové soustavy ukazatel],  

 bankrotní modely,   

 bonitní modely. 

Pyramidové soustavy ukazatel]  
PatUí mezi nejčastEji používanými soustavami ukazatel]. SouhrnnE Ěna jediném grafu či 

schématuě znázorOují najednou nEkolik charakteristik finančního zdraví firmy, 
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zjištEných prostUednictvím pomErových ukazatel], a zároveO umožOují zjiš[ovat 

vzájemné souvislosti mezi souhrnnou veličinou a dílčími charakteristikami a mezi 

charakteristikami navzájem. 

Konstrukce pyramidové soustavy probíhá postupným rozkladem souhrnného 

Ěvrcholovéhoě ukazatele na ukazatele dílčí, které jsou výsledkem rozkladu. NejčastEji je 

jako vrcholový ukazatel zvolen ukazatel rentability vlastního kapitálu, vzhledem k tomu 

že je vhodným kritériem pro zhodnocení souhrnné finanční situace podniku. PUi 

následné konstrukci jsou poté využívány elementární matematické postupy, které vedou 

k definici určitých pomErových ukazatel], a ty pUedstavují dílčí pUíčiny p]sobící na 

vrcholový ukazatel. Tyto dílčí ukazatele identifikují a zastupují vEcné činitele, které 

rozklad „odhaluje“ a umožOuje je hodnotit jednotlivE a samostatnE Ě12, s. 110-113), (22, 

s. 175) 

 Du Pont]v rozklad 

NejznámEjší pyramidovou soustavou ukazatel] je tzv. Du Pont]v rozklad.  

Obrázek 4: Du Pont]v rozklad 

 
Zdroj: pUevzato z (23) 
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Tato soustava vychází z ukazatele rentability vlastního kapitálu, kterou považuje za 

výsledek p]sobení rentability celkových aktiv a kapitálové struktury, resp. finanční 

páky. Rentabilitu celkových aktiv pak chápe jako výsledek p]sobení ziskového rozpEtí 

tržeb a obratovosti celkových aktiv. 

Pomocí této metody je možno napUíklad sledovat rozdíly výkonnosti podniku s 

výkonností nejlepších podnik] v oboru, analyzovat rozdíly mezi skutečnými a 

plánovanými hodnotami ukazatele, pUedvídat budoucí vývoj podniku a další Ě24, s. 

345). 

Bankrotní modely 

Bankrotní neboli predikční modely pUedstavují systémy včasného varování, nebo[ podle 

chování vybraných ukazatel] indikují pUípadné ohrožení finančního zdraví podniku. 

Tyto modely byly vytvoUeny na základE skutečných dat u podnik], které v minulosti 

zbankrotovaly, nebo naopak dobUe prosperovaly. Bankrotní model vychází z 

pUedpokladu, že ve firmE dochází už nEkolik let pUed jejím úpadkem k jistým jev]m, ve 

kterých jsou obsaženy symptomy a zárodky budoucích problém] a které jsou typické 

právE pro firmy ohrožené budoucím úpadkem. Modely jsou vhodné nejen pro současné, 

ale i budoucí rozhodování, umožOují managementu oddElit a správnE interpretovat 

indikátory pUípadných budoucích problém] a včas je identifikovat a upravit dUíve, než 

dojde k vážným problém]m nebo dokonce ke zmínEnému bankrotu (17, s. 78). 

 ůltman]v index ĚZ-skóreě 

ůltman]v bankrotní model pUedpovídá bankrot firmy na základE koeficientu, 

počítaného pomocí pEti ukazatel], které zahrnují zadluženost, rentabilita, likvidita a 

struktura kapitálu podniku. Po vypočítání vyjde pouze jedno jediné číslo, posuzující 

celkové finančního zdraví podniku. Model byl postupnE upravován a druhá verze 

modelu určená pro společnosti, které nejsou veUejnE obchodovatelné na burze, je 

použitelná i v českých podmínkách. Nevyšší spolehlivost má ůltmanova formule v 

časovém horizontu dvou let. Dá se použít i pro jiná období, ale v tom pUípadE její 

spolehlivost klesá. PUičemž rovnice vyjádUená pro firmy, které nejsou veUejnE 

obchodovatelné na burze je následující Ě17, s. 7Ř-79): 

Z = 0,717 * X(1) + 0,847 * X(2) + 3,107 * X(3) + 0,420 * X(4) + 0,998 * X(5) 
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 XĚ1ě = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

 X(2) = nerozdElený VH z min. let / celková aktiva 

 XĚ3ě = zisk pUed zdanEním a úroky / celková aktiva 

 X(4) = základní kapitál / Cizí zdroje 

 XĚ5ě = tržby / celková aktiva 

Tabulka 2: Interpretace Altmanova indexu 

Interpretace výsledku 

Z > 2,90 podnik je v dobré situaci 

Z = 1,20 – 2,90 šedá zóna nevyhranEných výsledk] 

Z < 1,20 podniku hrozí velmi pravdEpodobný bankrot 
Zdroj: vlastní zpracování dle (17) 

 Index d]vEryhodnosti IN 

Indexy IN byly vytvoUeny za účelem sestavení systému pro posouzení finančního zdraví 

a rizika českých podnik]. V soustavách se používají ukazatele veUejnE dostupné 

z výkaz] účetní závErky českým firem. Své využití našel právE pUevážnE pro hodnocení 

českých podnik]. Model bere ohled i na hledisko vlastníka. 

Index IN05 je zatím poslední verzí známého indexu. Tento index je aktualizací indexu 

IN01, ze kterého vychází, pUičemž Index IN01 vznikl spojením bankrotního modelu 

INř5 a bonitního modelu INřř. Na rozdíl od pUedchozích verzí byly u IN 05 upraveny 

hranice hodnotících kritérií a vypovídací schopnost soustavy je odhadována na Ř0 % 

(17, s. 79-80). 

Výpočet pro IN 05 je následující:  

IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 

 X1 = celková aktiva / cizí zdroje 

 X2 = EBIT / nákladové úroky 

 X3 = EBIT / celková aktiva 

 X4 = tržby / celková aktiva 

 X5 = obEžná aktiva / krátkodobé závazky 
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Tabulka 3: Interpretace indexu IN 05 

Interpretace výsledku 

IN05 > 1,6 podnik tvoUí hodnotu 

IN05 = 0,9 – 1,6 šedá zóna nevyhranEných výsledk] 

IN05 < 0,9 Podnik netvoUí hodnotu, spEje k bankrotu 

Zdroj: vlastní zpracování dle (17) 

Bonitní modely  
Bonitní modely patUí mezi diagnostické modely, které ohodnotí podnik jedním číselným 

koeficientem na základE účelovE vybraného souboru ukazatel], který nejlépe umožOuje 

vyjádUit finanční situaci, resp. pozici podniku na trhu. Z časového hlediska lze bonitní 

modely zaUadit do analýzy, která je orientována zpEtnE a vede pouze k poznání pUíčin, 

jež podmínily současnou firemní situaci. Tedy jen popisují skutečnE dosažené výsledky, 

na kterých se již nedá nic zmEnit. 

Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních model] založeny pUevážnE na 

teoretických poznatcích a umožOují posoudit pozici firmy ve srovnání s vEtším 

souborem porovnávaných subjekt], s oborovými výsledky. Bonitní modely predikují 

finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozdEleno do r]znE široké škály, a to 

zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely umožOují jejich uživatel]m 

srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti (13, s. 141-

145). 

 Kralick]v Quicktest 

Pomocí tohoto modelu je možné vyhodnotit finanční situaci podniku. Model se skládá 

ze 4 základních rovnic, díky nim pak lze hodnotit situaci podniku. První dvE rovnice 

hodnotí finanční stabilitu podniku, zbylé dvE rovnice pak hodnotí výnosovou situaci 

podniku. ůutorem modelu je rakouský ekonom Kralicek. 

 Index bonity 

Index bonity, který také nazýván indikátor bonity, je založen na multivarianční 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavnE v nEmecky 

mluvících zemích (13, s. 141-145). 
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1.3 SWOT analýza 

Na základE provedené strategické a finanční analýzy společnosti bude v poslední UadE 

provedena komplexní SWOT analýza. Tato analýza je tedy souhrnnou analýzou celé 

strategické a finanční analýzy, protože zahrnuje veškeré poznatky z analýz vnitUního i 

vnEjšího okolí a i z finanční situace podniku. SWOT analýza vznikla spojením prvních 

písmen 4 oblastní, na které se analýza zamEUuje, jedná se o: 

S – STRENGHTS – pUednosti společnosti, její silné stránky, díky kterým získává 

konkurenční výhodu. 

W – WEAKNESSES – nedostatky společnosti, její slabé stránky, které mohou 

snižovat výkonnost.  

O – OPPORTUNITIES – pUíležitosti společnosti, šance pro rozvoj a pro posílení 

pozice společnosti na trhu.  

T – THREATS – hrozby pro společnost, rizika, která ohrožují dosažení cíl] 

společnosti Ě4, s. ř1). 

ůnalýza se tedy zamEUuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti, které by 

se mEla snažit co nejvíce zužitkovat, respektive se je snažit napravit či minimalizovat. 

Dále se snaží vymezit pUíležitosti a hrozby, které by podnik mohl využít, respektive se 

na nE mohl pUipravit a kalkulovat s nimi ve svých plánech. PUičemž určení silných a 

slabých stránek je pUedmEtem analýzy vnitUní a určení hrozeb a pUíležitostí je 

pUedmEtem analýzy vnEjšího okolí podniku. Na závEr by mElo být Uečeno, že SWOT 

analýza si neklade za cíl vytvoUit obyčejný seznam výše zmínEných skutečnosti, ale 

snaží mezi nimi prozkoumat či najít vazby a spojitosti a z toho následnE vyvodit 

nejlepší strategii pro budoucí rozvoj podniku. ZmínEné strategie jsou:  

1. Strategie SO - je zamEUena na využití silných stránek k získání výhod z 

pUíležitostí vnEjšího prostUedí.  

2. Strategie ST – je zamEUena na využití silných stránek na eliminaci resp. snížení 

negativních účink] hrozeb z vnEjšího prostUedí.  



47 

 

3. Strategie WO – je zamEUena na pUekonávání vlastních slabých stránek a 

využívání výhod z pUíležitostí vnEjšího prostUedí.  

4. Strategie WT – je zamEUena na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se 

hrozbám z vnEjšího prostUedí Ě4, s. 91-92).  

Tabulka 4: SWOT analýza 

STRENGHTS Ěsilné stránkyě WEůKNESSES Ěslabé stránkyě 

 Ekonomické 

 Výrobní 

 Inovační 

 Nákupní 

 Prodejní 

 Manažerské 

 Marketingové 

 Personální 

 Ekonomické 

 Výrobní 

 Inovační 

 Nákupní 

 Prodejní 

 Manažerské 

 Marketingové 

 Personální 

OPPORTUNITIES ĚpUíležitostiě THREATS (hrozby) 

 Z makroprostUedí 

 Z chyb konkurence 

 Ze zmEn trhu 

 Z podnEt] zájmových skupin 

 Z makroprostUedí 

 Z úspEchu konkurence 

 Ze zmEn trhu 

 Z tlaku zájmových skupin 

Zdroj: vlastní zpracování dle Ě4) 

1.4 Zadávání veUejných zakázek 

Základním prvkem regulujícím výdej veUejných prostUedk] je zákon o zadávání 

veUejných zakázek. SoutEžní právo je moderováno evropskými smErnicemi SMDRNICE 

EVROPSKÉHO PůRLůMENTU ů RůDY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání veUejných zakázek a o zrušení smErnice 2004/1Ř/ES a SMDRNICE 

EVROPSKÉHO PůRLůMENTU ů RůDY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání zakázek subjekty p]sobícími v odvEtví vodního hospodáUství, energetiky, 
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dopravy a poštovních služeb a o zrušení smErnice 2004/17/ES, jejichž obsah byl 

transponován do českého právního Uádu v podobE zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veUejných zakázek Ědále také jen ZZVZě. Česká právní norma obsahuje jednak postupy 

a principy odpovídající evropskému právu a jednak nEkteré národní prvky zaUazené do 

zákona na základE výsledk] schvalovacího procesu Parlamentem ČR.  Základní zásady 

zákona jsou popsány v § 6 ZZVZ, podle kterého se celý proces výdeje veUejných 

prostUedk] Uídí zásadami transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a zásadou 

pUimEUenosti. Zákon o zadávání veUejných zakázek navazuje na pUedchozí právní úpravu 

Ězákon č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkáchě, ale pUináší značnou míru pružnosti a 

volnosti v rozhodování zadavatel] veUejných zakázek, ale současnE na nE klade i 

zvýšenou míru odpovEdnosti Ě25,26). 

1.4.1 Základní pojmy 

VeUejná zakázka – veUejnou zakázkou se rozumí nákup zboží, služeb či práce a to 

veUejným subjektem, kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, 

nebo pUípadnE dalším subjektem, který v určité míUe využívá státní či evropské 

prostUedky. Tyto subjekty jsou pak označování jako zadavatelé veUejné zakázky. 

Dodavatel - dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje 

služby nebo provádí stavební práce. 

Nabídková cena – je suma, za kterou je dodavatel ochoten splnit účel veUejné zakázky. 

PUedpokládaná hodnota - pUedpokládanou hodnotou veUejné zakázky se rozumí 

zadavatelem pUedpokládaná výše penEžitého závazku vyplývající z plnEní veUejné 

zakázky. 

Profil zadavatele - je elektronický nástroj, prostUednictvím kterého zadavatel uveUejOuje 

informace a dokumenty ke svým veUejným zakázkám zp]sobem, který umožOuje 

neomezený a pUímý dálkový pUístup. 

VEstník veUejných zakázek - je jednotným elektronickým místem pro uveUejOování 

základních informací o veUejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem 

(25). 
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1.4.2 Charakteristika veUejných zakázek 

VeUejná zakázka je poskytování stavebních prací, dodávek zboží nebo služeb, které jsou 

plnE nebo částečnE hrazeny z veUejných prostUedk]. V pUípadE že vynaložení tEchto 

finančních prostUedk] pUesáhne zákonem stanovený limit, pak se na daný subjekt 

vztahuje povinnost postupovat dle zákona 134/2016 Sb., a tato osoba se stává 

zadavatelem veUejné zakázky. Výsledkem veUejné zakázky je pak uzavUení smlouvy s 

dodavatelem, který nabídne zadavateli nejvýhodnEjší podmínky v rámci poptávané 

veUejné zakázky (25). 

VeUejné zakázky na dodávky 

Zákon 134/2016 Sb., veUejnou zakázku definuje jako: „VeUejnou zakázkou na dodávky 

je veUejná zakázka, jejímž pUedmEtem je poUízení vEcí, zvíUat nebo ovladatelných 

pUírodních sil. PoUízením se rozumí zejména koupE, nájem nebo pacht.“ Jedná se tedy o 

zakázky, jejichž pUedmEtem je pUevážnE dodávka zboží nikoliv služeb či stavebních 

prací (25). 

VeUejné zakázky na služby 

VeUejnou zakázkou na služby se dle §14 odst. 2 zákona 134/2017 Sb. rozumí veUejná 

zakázka, jejímž pUedmEtem je poskytování jiných činností, než uvedených v odstavci 3. 

Jde tedy o poskytování činností jiných, než jsou stavební práce. Jedná se zejména o 

výsledky duševní činnosti jiných osob, napU. projektování, návrhy, vykonávání 

technického dozoru, vykonávání BOZP apod. (25). 

VeUejné zakázky na stavební práce 

VeUejnou zakázkou na stavební práce se rozumí poskytnutí stavebních prací, zhotovení 

stavby nebo poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány 

společnE se stavebními pracemi. Stavbou se pak rozumí výsledek stavebních nebo 

montážních prací vytváUející jednotný celek, který je sám o sobE dostatečný k plnEní 

hospodáUské nebo technické funkce (25). 

Sektorová veUejná zakázka  
Sektorovou veUejnou zakázkou je veUejná zakázka, kterou zadává veUejný zadavatel pUi 

výkonu relevantní činnosti. Sektorovou veUejnou zakázkou je dle ZZVZ také veUejná 

zakázka, kterou zadává jiná osoba pUi výkonu relevantní činnosti, pokud: 
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a) relevantní činnost vykonává na základE zvláštního nebo výhradního práva, nebo  
b) nad touto osobou m]že veUejný zadavatel pUímo nebo nepUímo uplatOovat 

dominantní vliv. 
Za relevantní činnost se poté dle § 153 ZZVZ považuje: 

a) v odvEtví plynárenství 
1. poskytování nebo provozování pUepravní nebo distribuční soustavy, tEžebního 

plynovodu podle jiného právního pUedpisu v souvislosti s výrobou, pUepravou 
nebo distribucí plynu, nebo 

2. dodávka plynu do pUepravní nebo distribuční soustavy, tEžebního plynovodu, 
b) v odvEtví teplárenství 

1. poskytování nebo provozování soustavy zásobování tepelnou energií podle 
jiného právního pUedpisu35) v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie, 
nebo 

2. dodávka tepelné energie v soustavE zásobování tepelnou energií, 
c) v odvEtví elektroenergetiky  

1. poskytování nebo provozování pUenosové nebo distribuční soustavy podle 
jiného právního pUedpisu v souvislosti s výrobou, pUenosem nebo distribucí 
elektUiny, nebo 

2. dodávka elektUiny do pUenosové nebo distribuční soustavy, 
d) v odvEtví vodárenství 

1. poskytování nebo provozování vodovodu podle jiného právního pUedpisu, nebo 
2. dodávka pitné vody do vodovodu,  

e) činnost zadavatele vykonávajícího relevantní činnost podle odstavce 1 písm. d), 
pokud tato činnost souvisí s  
1. projekty dEl vodního hospodáUství, zavlažováním nebo odvodOováním p]dy za 

pUedpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody pUedstavuje více 
než 20 % celkového množství vody, která má být takovými projekty nebo 
zavlažovacími či odvodOovacími zaUízeními získána, nebo 

2. odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištEním a úpravou odpadních vod, 
f) činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k poskytování 

služeb veUejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové, veUejné autobusové 
nebo lanové dopravy (dále jen „dopravní sí[“); dopravní sí[ se považuje za 
existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována za podmínek 
stanovených pUíslušnými správními orgány,  

g) činnost související s využíváním území pro účely provozování letiš[ pro letecké 
dopravce nebo pUístav], pUístaviš[ nebo pUekladiš[ pro námoUní dopravce a 
dopravce na vnitrozemských vodních cestách,  

h) činnost související s poskytováním 
1. poštovních služeb, které spočívají v podání, tUídEní, pUepravE a dodávání 

poštovních zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní služby nebo nikoliv; 
poštovní zásilkou se rozumí zásilka označená adresou bez ohledu na její 
hmotnost nebo hodnotu, nebo  

2. jiných než poštovních služeb, pokud jsou tyto služby poskytovány osobou, která 
poskytuje nEkterou z poštovních služeb; pro účely tohoto ustanovení se jinými 
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než poštovními službami rozumí služby bezprostUednE související s poštovními 
službami včetnE služeb pUedcházejících podání, jakož i služby následující po 
odeslání poštovní zásilky, zejména pak služby správy poštovní podatelny 
odesílatele nebo adresáta nebo služby týkající se zásilek neuvedených v bodu 1, 
zejména pak neadresné reklamní zásilky, nebo 

i) činnost související s využíváním území pro účely  
1. tEžby ropy nebo zemního plynu, nebo 
2. pr]zkumu nebo tEžby uhlí nebo jiných tuhých paliv.  

Sektorová zakázka je tedy vázána na určitý typ činnosti a osoba, která takovouto 

zakázku zadává je zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veUejných zakázek. 

Sektorové zakázky tedy zadává i vybraná společnost, která je prezentována v praktické 

části této diplomové práce, spadající pod § 153 písm. d) a e) ZZVZ (25). 

1.4.3 PUedpokládaná hodnota veUejné zakázky 

VeUejné zakázky se kromE druhu posuzují i z hlediska jejich pUedpokládané hodnoty, 

tedy podle výše penEžitého závazku, který zadavatel na počátku pUedpokládá, že uhradí 

za splnEní veUejné zakázky. Podle výše pUedpokládané hodnoty se veUejné zakázky dElí 

na: 

- veUejné zakázky malého rozsahu ĚVZMRě, 

- podlimitní veUejné zakázky, 

- nadlimitní veUejné zakázky. 

Každý typ veUejné zakázky má zákonem stanovená pravidla, jakými musí zadavatelé 

veUejných nebo sektorových zakázek postupovat, pUičemž veUejné zakázky malého 

rozsahu se zákonem nemusí Uídit v]bec. Zadavatel je povinen dodržovat pouze zásady 

dle § 6 zákona 134/2016 Sb., a naopak nadlimitní veUejné zakázky mají pravidla 

nejpUísnEjší, zejména s ohledem na pUedpokládanou účast dodavatel] z jiných zemí 

Evropské unie (25). 

VeUejné zakázky malého rozsahu 

Za veUejné zakázky malého rozsahu se považují takové zakázky, jejichž penEžitý 

závazek Ěresp., pUedpokládaná hodnotaě nepUesáhne částku 2.000.000,- Kč u veUejných 

zakázek na dodávky a u veUejných zakázek na služby, či částku 6.000.000,- Kč u 

veUejných zakázek na stavební práce. Z tEchto zakázek zadavatel tedy nemusí 
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postupovat dle zákona, musí ovšem dodržovat zásady transparentnosti, pUimEUenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace (25). 

Podlimitní veUejné zakázky 

Za podlimitní veUejné zakázky se považují takové veUejné zakázky, jejichž 

pUedpokládaná hodnota nepUesáhne částku 5.706.000,- Kč u veUejných zakázek na 

dodávky a u veUejných zakázek na služby, či částku 142.668.000,- Kč u veUejných 

zakázek na stavební práce. Pro sektorovou veUejnou zakázku je podlimitní veUejná 

zakázka na dodávky a služby až do hodnoty 11.413.000,- Kč (18,20). Dále je tUeba 

zd]raznit, že zadavatel, který zadává podlimitní sektorové veUejné zakázky, není dle § 

15Ř ZZVZ povinen pUi zadávání postupovat dle tohoto zákona (25). 

Nadlimitní veUejné zakázky 

Jako nadlimitní veUejné zakázky jsou posuzovány veUejné zakázky, jejichž 

pUedpokládaná hodnota pUesáhne limitní částky určené pro podlimitní veUejné zakázky, 

pUičemž tento druh veUejných zakázek má dle zákona nejpUísnEji nastavená pravidla 

povinnosti (25). 

1.4.4 Zadavatelé veUejných zakázek 

Zákon o zadání veUejných zakázek zcela jasnE definuje osoby, které jsou povinny 

postupovat podle zákona, tedy osoby, které se mají postavení veUejného zadavatele. 

Jsou to: 

a) Česká republika; v pUípadE České republiky se organizační složky státu považují za 
samostatné zadavatele, 

b) Česká národní banka, 

c) státní pUíspEvková organizace, 

d) územní samosprávný celek nebo jeho pUíspEvková organizace, 

e) jiná právnická osoba, pokud 

1. byla založena nebo zUízena za účelem uspokojování potUeb veUejného zájmu, 
které nemají pr]myslovou nebo obchodní povahu a 
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2. jiný veUejný zadavatel ji pUevážnE financuje, m]že v ní uplatOovat rozhodující 
vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu člen] v jejím statutárním nebo 
kontrolním orgánu. 

Zadavatelem je i osoba, která k úhradE veUejné zakázky použije více než 200 mil. Kč, 

nebo více než 50 % penEžních prostUedk], poskytnutých z rozpočtu veUejného 

zadavatele, nebo z rozpočtu Evropské unie nebo veUejného rozpočtu cizího státu s 

výjimkou pUípad], kdy je veUejná zakázka plnEna mimo území Evropské unie. 

Zadavatelem je rovnEž i jiná osoba vykonávající relevantní činnost, pokud relevantní 

činnost vykonává na základE zvláštního nebo výhradního práva, nebo nad touto osobou 

m]že veUejný zadavatel pUímo nebo nepUímo uplatOovat dominantní vliv Ě25). 

1.4.5 Druhy zadávacích Uízení 
Pro dosažení určeného cíle, tedy pro uzavUení smlouvy na plnEní veUejné zakázky musí 

zadavatel použít jeden z druh] zadávacího Uízení, který je zákonem o zadávání 

veUejných zakázek stanoven v § 3 ZVZZ: 

a) zjednodušené podlimitní Uízení,  

b) otevUené Uízení, 

c) užší Uízení, 

d) jednací Uízení s uveUejnEním,  

e) jednací Uízení bez uveUejnEní, 

f) Uízení se soutEžním dialogem, 

g) Uízení o inovačním partnerství, 

h) koncesní Uízení, nebo 

i) Uízení pro zadání veUejné zakázky ve zjednodušeném režimu. 

PUitom za standardní druhy zadávacích Uízení se považují zejména zjednodušené 

podlimitní Uízení, otevUené Uízení a koncesní Uízení, které jsou bez dalších podmínek 

určeny pro neomezený okruh dodavatel] a v jejichž pr]bEhu se plnE projevuje 

hospodáUská soutEž mezi dodavateli, což má velmi pUíznivý dopad na výslednou cenu, 

za kterou je veUejná nebo sektorová zakázka splnEna. Užší Uízení, by[ je jedním ze 

zákonných druh] zadávacího Uízení již takové výhody pro zadavatele neposkytuje, 

protože okruh dodavatel] je pUedem Ěpo prvním kole zadávacího Uízeníě znám a vytváUí 

tak prostor pro nedovolenou spolupráci soutEžitel]. Ostatní druhy zadávacích Uízení jsou 
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pak vázány na splnEní zákonných podmínek a jsou spíše výjimečnými druhy zadávacích 

Uízení. Jedinou výjimkou je jednací Uízení bez uveUejnEní, které lze využít pUi zadávání 

sektorových veUejných zakázek (25). 

1.4.6 Popis pr]bEhu standardního zadávacího Uízení 
Zadávací Uízení se zahajuje uveUejnEním, a to bu@ na profilu zadavatele Ěv pUípadE 

zjednodušeného podlimitního Uízeníě nebo ve VEstníku veUejných zakázek či pUípadnE 

v ÚUedním vEstníku evropské unie. Tím je dána neomezenému okruhu dodavatel] 

možnost prozkoumat a posoudit zadávací podmínky a podle své v]le se zadávacího 

Uízení zúčastnit nebo nezúčastnit. Zadávací Uízení pak probíhá v pevnE stanovených 

krocích, na jejichž konci je podpis smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu s jeho 

podanou nabídkou Ě25). 

Oznámení o zahájení zadávacího Uízení  
Jak již bylo uvedeno výše, zahajuje se zadávací Uízení uveUejnEním na profilu zadavatele 

Ěv pUípadE zjednodušeného podlimitního Uízeníě nebo ve VEstníku veUejných zakázek 

Ěpodlimitní veUejné zakázkyě či pUípadnE ve VEstníku veUejných zakázek a současnE 

v ÚUedním vEstníku evropské unie Ěnadlimitní veUejné i sektorové zakázkyě. SoučasnE 

s tímto uveUejnEním je zadavatel povinen umístit na profilu zadavatele ĚvolnE pUístupné 

místo na internetu, jehož pUesná adresa musí být uveUejnEna ve VEstníku veUejných 

zakázek a profil zadavatele musí mít každý zadavatelě celou zadávací dokumentaci. Tím 

je zajištEno, že každý dodavatel m]že pUed svým rozhodnutím o pUípadné účasti 

v zadávacím Uízení pUezkoumat všechny podrobnosti vztahující se k zadávané zakázce a 

posoudit, zda je schopen podat nabídku podle zadávacích podmínek či nikoliv. 

Podání nabídek  
Každé zadávací Uízení musí mít pUesnE stanovenou dobu, do které lze podávat nabídky. 

Dodavatel je povinen do této doby doručit zadavateli svoji nabídku, jinak, pokud by 

byla doručena po uplynutí stanovené lh]ty, se na ni pohlíží jako by podána nebyla. 

Dodavatel m]že podat v zadávacím Uízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal 

nabídku v zadávacím Uízení, nesmí být současnE osobou, jejímž prostUednictvím jiný 

dodavatel v tomtéž zadávacím Uízení prokazuje kvalifikaci. 
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Otevírání obálek s nabídkami   
BezodkladnE po uplynutí lh]ty pro podání nabídek provede zadavatel za pUítomnosti 

zástupc] účastník] zadávacího Uízení Ětedy dodavatel], kteUí podali nabídkuě otevírání 

obálek s nabídkami, kde u každé nabídky po jejím otevUení zveUejní identifikační údaje 

dodavatele, který nabídku podal a zveUejnEní i nabídkovou cenu nabídky a pUípadnE i 

všechna matematicky vyjádUitelná hodnotící kritéria. Vše co zadavatel zveUejnil, 

následnE zaprotokoluje. Tím je zabezpečena kontrola a transparentnost celého procesu. 

Posouzení a hodnocení nabídek 

Zadavatel následnE nabídky posoudí, zda splOují zadávací podmínky a zejména 

podmínky účasti v zadávacím Uízení, tj. podmínky kvalifikace, technické podmínky, 

obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k pUedmEtu veUejné zakázky, nebo 

zvláštní podmínky plnEní veUejné zakázky, byly-li stanoveny. U vybraného dodavatele 

musí zadavatel posouzení splnEní zadávacích podmínek provést vždy, u ostatních 

nabídek je to na v]li zadavatele. Kdykoliv v pr]bEhu zadávacího Uízení m]že zadavatel 

nabídky vyhodnotit podle kritérií hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci, tedy 

bu@ podle ceny, byla-li ekonomická výhodnost definována jako nejnižší nabídková 

cena, nebo podle jiných kritérií hodnocení, byla-li zadávacími podmínkami taková dílčí 

kritéria stanovena. Z celého procesu poUídí zadavatel písemnou zprávu o posouzení a 

hodnocení nabídek, která musí obsahovat identifikaci zadávacího Uízení, seznam osob, 

které se na hodnocení podílely, seznam hodnocených nabídek a popis hodnocení, ze 

kterého budou zUejmé hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení, 

popis hodnocení údaj] z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení, popis srovnání 

hodnot získaných pUi hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a výsledek 

hodnocení nabídek.  Ve zprávE o posouzení a hodnocení je tedy transparentnE popsáno 

vše, co bylo d]ležité pro hodnocení nabídek, a to tak, aby se každý dodavatel mohl 

pUesvEdčit o správnosti postupu zadavatele. 

SoučasnE zadavatel vyzývá vybraného dodavatele k pUedložení originál] doklad] o jeho 

kvalifikaci Ěpokud je již zadavatel nemá k dispozici) a k pUedložení doklad] podle 

zákona o nEkterých opatUeních proti legalizaci výnos] z trestné činnosti a financování 

terorismu, tj., identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem 

dodavatele a doklady, z nichž vyplývá vztah všech skutečných majitel] k dodavateli. 
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Oznámení o výbEru dodavatele 

NáslednE zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výbEru dodavatele 

oznámení o výbEru dodavatele všem účastník]m zadávacího Uízení.  Součástí takového 

oznámení musí být zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnEní podmínek účasti 

vybraného dodavatele včetnE seznamu doklad], kterými vybraný dodavatel prokazoval 

kvalifikaci. Tak je zabezpečeno, aby každý účastník zadávacího Uízení mEl úplné 

podklady pro své rozhodování, zda podá nebo nepodá námitky proti nEkterému z úkon] 

zadavatele. 

Námitky 

Pokud nEkterý z dodavatel] usoudí, že byl postupem zadavatele porušen zákon, má 

právo vznést ve lh]tE do 15 kalendáUních dn] proti takovému úkonu námitky. Zadavatel 

je pak musí vypoUádat a sdElit dotčenému dodavateli, zda jim vyhovuje nebo nikoliv. 

Pokud zadavatel podaným námitkám nevyhoví, nebo jim vyhoví jen částečnE, má 

dodavatel právo vznést návrh na zahájení Uízení o pUezkoumání rozhodnutí zadavatele o 

námitkách dodavatele k ÚUadu pro ochranu hospodáUské soutEže. Ten poté posoudí, zda 

má pravdu zadavatel nebo dodavatel a ve správním Uízení vydá pUíslušné rozhodnutí. 

UzavUení smlouvy 

Nebyly-li podány námitky, jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného 

odkladu uzavUít smlouvu. Smlouva musí být uzavUena v souladu s nabídkou vybraného 

dodavatele. Tím zadávací Uízení končí a zadavatel je povinen jeho výsledek uveUejnit ve 

VEstníku veUejných zakázek (25, 27) 

1.4.7 Výhody a nevýhody použití zákona 

Z pohledu praktického užití, pUináší zákon o zadávání veUejných zakázek výrazné 

zvýšení administrativy a u zakázek, které jsou povinny se zákonem Uídit i riziko 

soudních námitek, soudních spor], pr]tah] a pokut. PUesto nejvEtší výhodou použití 

zákona je možnost významných úspor pUi uzavírání dodavatelských smluv a zvýšení 

transparentnosti. Pouze Uádná a férová hospodáUská soutEž je zárukou, že zadavateli 

budou nabízena technicky odpovídající plnEní za optimální cenu. 

V pUípadE podlimitních zakázek zadávaných sektorovým zadavatelem Ětedy i mojí 

vybrané společnostiě, není postup dle zákona nutný Ěviz § 15Ř ZZVZě a nejvEtším 
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prvkem pro negaci takového postupu je zvýšení administrativní zátEže. PUesto je vždy 

vhodné zvážit, zda využití princip] zákona o zadávání veUejných zakázek nepUinese 

takovému zadavateli významné úspory a zvýší to jeho d]vEryhodnost a transparentnost 

u dodavatel]. Jak bylo Uečeno výše, pouze Uádná a férová hospodáUská soutEž je 

zárukou, že zadavateli budou nabízena technicky odpovídající plnEní za optimální cenu. 

Jen tímto postupem bude mít zadavatel jistotu, že za nEkterými smlouvami mezi 

zadavatelem a dodavatelem neskrývají osobní zájmy nEkterého z pracovník] a že jeho 

finanční prostUedky budou vždy využity Uádným zp]sobem. ůdministrativní zátEž, 

kterou tento postup pUinese je plnE vyvážena výsledky Uádné hospodáUské soutEže a 

minimalizovanou cenou vybraného dodavatele Ě27ě. 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU SPOLEČNOSTI 

Praktická část této diplomové práce se zpočátku zabývá pUedstavením vybrané 

společnosti Vodovody a kanalizace BUeclav a následnE se zamEUuje na analýzu 

společnosti, pUesnEji sestavení strategické a finanční analýzy a jejich interpretaci. To vše 

za sledované období let 2012 až 2016. Dále je provedena i analýza zadávání veUejných 

zakázek, tedy postup] pUi výbEru dodavatel] v letech 2014 až 2016. V návaznosti na 

výsledky je následnE vytvoUena návrhová část, jejímž hlavním cílem je identifikovat 

takové možnosti společnosti, které by jí pUinesly zlepšení stávající i budoucí finanční 

situace.  

2.1 Charakteristika společnosti 

2.1.1 Základní informace o společnosti 
Obchodní firma:   Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s. 

Hlavní sídlo:   Čechova 1300/23, 6ř0 02 BUeclav  

Identifikační číslo:   49455168 

Právní forma:    ůkciová společnost 

Datum založení:    25. 10. 1993 

Základní kapitál:  1 135 485 000,- Kč (k 30. 4. 2017) 

Zp]sob jednání:   Jménem společnosti jednají bu@ společnE všichni členové 

pUedstavenstva, nebo společnE pUedseda a místopUedseda 

pUedstavenstva, nebo společnE pUedseda nebo místopUedseda 

pUedstavenstva a jeden člen pUedstavenstva, nebo jeden člen 

pUedstavenstva, který je k tomu zmocnEn. 

PUedmEt podnikání:  Provozování vodovod] a kanalizací 

Majitelé více než 5 % akcií společnosti dle stavu k 31. 12. 2016:  

- MEsto BUeclav - 25,24 % akcií,  
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- MEsto PohoUelice - 11,68 % akcií,  

- MEsto Hustopeče - 11,69 % akcií,  

- MEsto Mikulov - 8,01 % akcií,  

- Obec Lednice - 5,80 % akcií (35). 

2.1.2 Oblast činnosti 
Základní činností společnosti Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s., je výroba a dodávka 

pitné vody a s tím související provozování vodovod] a kanalizací pro veUejnou potUebu 

v okrese BUeclav, Hodonín a Brno-venkov. Pro zajištEní výroby a dodávky pitné vody 

provozuje tUi úpravny vody ĚBUeclav - Kančí obora, Lednice a Zaječíě, zdroje vody, 

vodojemy, čerpací stanice a vodovodní sítE. S touto činnosti úzce souvisí i péče a 

ochrana vodních zdroj]. Velmi d]ležité je i sledování kvality vody jejich akreditovanou 

laboratoUí. Ostatní činnosti zapsané v pUedmEtu podnikání jsou doplOkové. Společnost 

má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde p]sobí. 

Společnost provozuje, udržuje a opravuje vodohospodáUská zaUízení ve více než 70 

mEstech a obcích BUeclavska, Hustopečska, Mikulovska a PohoUelicka. 

Kompletní pUedmEt podnikání: 

- Provozování vodovod] a kanalizací, 

- diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí, 

- provádEní analýz vzork] vod, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

- projektová činnost ve výstavbE, 

- investorská inženýrská činnost, 

- provádEní staveb včetnE jejich zmEn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraOování, 

- koupE zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- silniční motorová doprava, 

- montáž mEUidel, 

- pronájem stroj] a strojních zaUízení Ě35ě. 
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2.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je tvoUena následovnE, nejvyšším orgánem 

společnosti je valná hromada, pUedstavenstvo a dozorčí rada. V bEžném chodu vede 

společnost jmenovaný Ueditel, ta je dále rozdElena na 3 samostatné útvary, a to 

technický, ekonomický a útvar Ueditele. Bližší rozdElení je uvedeno na následujícím 

schématu. 

Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě35) 
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Počet zamEstnanc] společnosti se pUíliš nemEní, za posledních nEkolik let se jejich počet 

drží na stabilní hodnotE 221. Z toho jich v roce 2016 pracuje 112 v provozu vodovod], 

54 v provozu kanalizací a ČOV, 14 v laboratoUích a 41 ve vedení a správE společnosti. 

PodrobnEjší informace o organizační struktuUe, zamEstnancích, jejich vzdElání, 

kvalifikaci, zp]sobu vedení a rozhodování je zpracováno ve vnitUní analýze společnosti 

pomocí modelu „7S“ níže (35). 

2.1.4 Cíl a vize společnosti 
Hlavním cílem společnosti VůK BUeclav není maximalizace tržní hodnoty či zisku, 

jako je to u bEžných firem, ale zabezpečení bezproblémového a nepUetržitého 

zásobování obyvatelstva a pr]myslu kvalitní pitnou vodou, odvádEní odpadních vod, 

jejich čištEní v čistírnách odpadních vod Ědále pouze ČOVě a poskytování dalších 

služeb v této oblasti. To vše za co možná nejnižší cenu. 

 Vize společnosti je být inovativní, moderní, ryze českou společností, vlastnEnou mEsty 

a obcemi regionu BUeclavska. DennE do kohoutk] domov] občan] a firem regionu 

dodávat kvalitní pitnou vodu, kterou po jejím použití vrátí zase čistou do pUírody. ů tak 

dle jejich možností pUispívat k trvalému uchování zdravého životního prostUedí na 

BUeclavsku (35). 

2.2 Strategická analýza 

V rámci této podkapitoly bude provedena analýza vnEjšího a vnitUního okolí společnosti 

Vodovody a kanalizace BUeclav. Pomocí analýzy SLEPTE a Porterova modelu pEti 

konkurenčních sil bude analyzováno vnEjší okolí podniku. Rozboru vnitUního okolí 

podniku se bude vEnovat rozbor faktor] „7S“. 

2.2.1 ůnalýza vnEjšího okolí podniku 

ůnalýza vnEjšího okolí podniku se zabývá faktory, které mají na podnik vliv z vnEjšku. 

K provedení této analýzy jsou použity dva nejznámEjší modely Ěanalýzyě, které budou 

na vybraný podnik aplikovány. 
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SLEPTE / PESTLE analýza 

 Sociální faktory  

Do oblasti sociálních faktor], které udávají relevantní informace pro rozhodování 

společností lze zahrnout velké množství sociálních faktor], pUedevším ale velikost 

populace, jako hlavní ukazatel velikosti spotUeby a odvodu vody. Geografické rozložení, 

pro zajištEní plynulých dodávek či kv]li rozvoji a opravám. Mezi další faktory patUí 

napUíklad i vEková struktura, životní styl, pUíjmy atd. Preferují lidé v regionu sprchování 

či vanuť Vlastní myčku nebo myjí nádobí ve dUezuť Používají úsporné pračky a jiné 

spotUebičeť ŠetUí vodouť Lijí často do odtoku chemikálie či nerozložitelný odpadť Mají 

vlastní studnyť Vlastní zahrady, které zalévajíť To jsou jen jedny z mála otázek, na 

které udávají odpovE@ sociální faktory a společnost je pUi svém rozhodování musí vzít 

v potaz. Co se týče hledání nových zamEstnanc], tak společnost se pUíliš nerozr]stá a 

hledání nových zamEstnanc] probíhá vEtšinou v rámci občasné náhrady za stávající 

pracovníky Ě35ě. 

 Legislativní faktory  

Společnost provozuje svoji činnost na území České republiky, tudíž je povinna 

dodržovat platné zákony, pUedpisy, vyhlášky České republiky a Evropské unie. Podnik 

se Uídí zejména následujícími obecnými právními pUedpisy, které platí pro vEtšinu 

podnikajících firem: 

- Zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník;   

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;   

- Zákon č. ř0/2012 Sb., o obchodních korporacích;  

- Zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví;  

- Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjm]; 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty;  

- Zákon č. 2Ř0/200ř Sb., daOový Uád;  

- Zákon č. ř1/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém  

- Zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku;  

- Zákon č. 634/1řř2 Sb., o ochranE spotUebitele;  

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj]. 
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Dále se Uídí i nEkolika dalšími specifickými právními pUedpisy, které se týkají povahy 

společnosti a také druhu její podnikatelské činnosti, jedná se o: 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; 

- Vyhláška č. 42Ř/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek. 

O proti jiným společnostem se VůK BUeclav musí v rámci své činnosti Uídit zákonem č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, který jí určuje pravidla pro rozvoj, 

výstavbu a provoz vodovod] a kanalizací sloužících veUejné potUebE a tedy nejvýraznEji 

ovlivOuje její činnost. Vyhláška č. 42Ř/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích dále 

napUíklad stanovuje technické požadavky na stavbu vodovod], podmínky mEUení 

dodané vody, zp]sob výpočtu vodného a stočného nebo pravidlo navyšování ceny. 

Společnost Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s., je také povinna postupovat v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek. Společnost je totiž 

klasifikována jako veUejný zadavatel, a to z d]vodu jejího založení jiným veUejným 

zadavatelem ĚmEsta a obce BUeclavskaě a za účelem uspokojování potUeb veUejného 

zájmu, pUičemž, tento jiný veUejný zadavatel v ní uplatOuje rozhodující vliv. Veškeré 

vynaložení výdaj] společnosti tak podléhá postup]m stanoveným ve výše citovaném 

zákonE. Blíže je tato problematika popsána v samostatné kapitole „VeUejné zakázky“ 

(35). 

 Ekonomické faktory  

Mezi nejd]ležitEjší makroekonomické faktory p]sobícími na podnik je hlavnE míra 

inflace. Ostatní ekonomické faktory, jako výše a vývoj HDP, míra nezamEstnanosti, 

mEnové kurzy, výše úrokových sazeb či ekonomické krize se společnosti takUka 

nedotýkají, protože statek, který firma zprostUedkovává, lze považovat za nezbytný a 

společnost má na daném trhu monopolní postavení. Pokud jde o inflaci, tak ta 

pUedstavuje r]st všeobecné cenové hladiny, což se ve společnosti následnE promítá do 

rostoucích provozních náklad] Ěúdržba, opravy, rekonstrukce, výstavba vodovodní a 

kanalizační sítEě a tím je společnost každoročnE nucena navyšovat cenu vodného a 

stočného. 
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Graf 1: Vývoj inflace 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě36) 

Pro porovnání i tabulka vyjadUující % nár]st cen, který zohledOuje rostoucí provozní 

náklady provozních objektu společnosti i míru inflace, kde lze pozorovat, že cena za 

vodné a stočné každoročnE stabilnE roste. Dalším d]vodem pro zvyšování ceny za 

vodné a stočné je pUekvapivE i pUíjem dotačních prostUedk], kdy poskytovatel dotace 

společnost nutní dodržovat určitý model udržitelnosti financovaných projekt], který 

v sobE zahrnuje i r]st níže uvedených cen. 

Tabulka 5: % Nár]st cen vodného a stočného v letech 2012 - 2016 

Rok N=ヴ└ゲデ IWﾐ┞ ┗ﾗSﾐYｴﾗ N=ヴ└ゲデ IWﾐ┞ ゲデﾗLﾐYｴﾗ Sﾗ┌LWデ 
2012 0% 12% 12 % 

2013 1% 4% 5 % 

2014 7,70% 1,20% 8,9 % 

2015 4% 4% 8 % 

2016 4% 4% 8 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě35) 

Společnost není nucena ke svému financování užívat bankovních úvEr], a to z d]vod] 

konstantního mEsíčního pUísunu kapitálu, vyplývajícího z pravidelných plateb za vodné 

a stočné. Výše úrokových sazeb tak na rozhodování v podniku nemá témEU žádný vliv. 

Čas od času si společnost k financování nejvýznamnEjších akci Ěinvesticě zpravidla bere 

dlouhodobé bankovní úvEry, výše sazeb zde ovšem nepatUí mezi hlavní rozhodovací 
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hlediska, protože investice je pUedem naplánovaná a její provedení či pozdržení kv]li 

dodatečným náklad]m nepUichází v úvahu. ZajištEní veUejných potUeb, tedy 

dostatečných dodávek pitné vody, jejího odtoku a následné kvalitní čištEní je vždy na 

prvním místE. D]ležité je ale i zmínit, že společnost tyto úvEry ani nepotUebuje, protože 

vEtší část investic je vEtšinou hrazena z dotací a zbylou část je společnost schopna platit 

vlastními silami, problém je však vyplácení dotací, které nastává až po dokončení celé 

akce (35).  

 Politické faktory 

Politická situace v České republice je aktuálnE nestálá, což by mohlo stEžovat fungování 

podniku. Vybrané politické faktory mají jistý vliv na manažerské funkce v podniku. 

Valná hromada společnosti, tedy orgán s nejvEtší rozhodovací pravomocí, který udává 

společnosti její hlavní smEr a strategii, a také schvaluje nejd]ležitEjší rozhodnutí. ů 

právE pUedstavenstvo společnosti je tvoUeno akcionáUi, což jsou pUevážnE obce a mEsta 

BUeclavska, Hustopečska, Mikulovska, PohoUelicka atd., pUesnEji je tvoUeno jejich členy 

zastupitelstva. PrávE tito členové se často mezi sebou neshodnou, mají odlišné 

pUedstavy a často se mEní. Dalším faktorem mohou být státní a evropské dotace, a to 

pUevážnE na vybudování a modernizace čistíren odpadních vod, které se značnE dotýkají 

ochrany životního prostUedí, a Evropská unie do této oblasti posílá nemalé finanční 

prostUedky. Společnost již v minulosti nejednou tEchto dotací využila, a[ už od 

Ministerstva životního prostUedí či z fond] EU. Nestála situace ve vládE či zmEny 

postoj] k Evropské unii mohou tento zp]sob financování zkomplikovat a tím i plány a 

cíle společnosti do budoucna (35). 

 Technologické faktory  

Technologické faktory jsou rovnEž velmi d]ležité, a to nikoliv kv]li získání 

konkurenční výhody, ale právE k inovacím v oblasti čištEní odpadních vod a jejího 

neustávajícího zdokonalování. Nové technologie jsou však nesmírnE nákladné a 

společnost k jejímu obmEOování využívá právE dotací z fond] EU nebo od Ministerstva 

životního prostUedí, konkrétnEji dotací z Operačního programu Evropské unie - Životní 

prostUedí a Státního fondu životního prostUedí České republiky. PUesto na modernizaci 

ČOV, úpraven vody a infrastruktury potrubní sítE je každoročnE vynaložena i nemalá 

část vlastních prostUedku firmy (35). 
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 Ekologické faktory  

U vEtšiny společností hrají ekologické faktory vedlejší roli, zde ovšem tyto faktory platí 

za jedny z nejd]ležitEjších. Veškeré provádEné práce v rámci společnosti jsou 

realizovány tak, aby byly v maximální možné míUe v souladu s ochranou životního 

prostUedí. NejvEtší podíl na ochranE životního prostUedí mají jejich činnosti v oblasti 

odvádEní a čištEní odpadních vod. Modernizaci čistíren odpadních vod a postupnou 

obnovou p]vodního technologického zaUízení byla za poslední dobu výraznE zvýšena 

účinnost čištEní odpadních vod a to pUedevším v ukazateli znečištEní stanoveného jako 

celkový dusík a fosfor. Díky modernizaci čistíren odpadních vod se podaUilo snížit a 

udržet celkové znečištEní vypouštEné do toku na minimální hodnotE.  

V roce 2016 bylo napUíklad ve společností provozovaných čistírnách odpadních vod 

odstranEno 3ř2Ř tun znečištEní stanoveného jako chemická spotUeba kyslíku, 2026 tun 

nerozpuštEných látek, 325 tun celkového dusíku a 51 tun fosforu. Velmi se zvyšovala 

kvalita čistírenského kalu, který se využívá na výrobu kompost] a rekultivačních zemin. 

Společnost dále zajiš[uje i zpracování a likvidaci kal] z čistíren v obcích, které 

nevlastní a ani neprovozuje. Bioplyn vznikající stabilizací kalu se na ČOV BUeclav 

využívá pro výrobu elektrické energie a vytápEní. Na ČOV BUeclav je každoročnE podíl 

vyrobené elektrické energie na celkové spotUebE ČOV okolo 10% (35). 

Porter]v model 5 konkurenčních sil 
Za pomocí Porterova modelu bude zhodnocena situace v mikrookolí společnosti a 

faktory ovlivOující vyjednávací schopnost samotného podniku. 

 Dohadovací schopnost kupujících 

Vzhledem k tomu, že společnost nemá konkurenci, není i možnost zákazník] pUejít ke 

konkurenci. Dále služba a statek, které společnost poskytuje, patUí mezi krajnE 

nezbytné, takže snížení poptávky ze strany odbEratel] je možné pouze ve velmi 

omezené míUe. Cena je pevnE stanovena a zákazník nemá žádnou možnost o ní dále 

vyjednávat, a[ už se jedná o domácnosti či velké podniky. PUíliš velká cena by ovšem 

mohla vyvolat vlnu nevole. Zvyšování ceny však ani není v zájmu společnosti a pUi 

zvyšování ceny musí navíc postupovat v souladu s Vyhláškou č. 42Ř/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích Ěviz politické faktoryě. Cílem společnosti je však pUevážnE 
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uspokojování potUeb a cena je tak stanovena pouze v takové výši, aby pokryla veškeré 

nezbytnE nutné náklady, to znamená náklady na zamEstnance, na provoz, opravy, 

inovace atd. Naprostou vEtšinu zisku, který společnost generuje, tak investuje do 

dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítE v regionu. NEkdy je ovšem společnost 

nucena zvedat ceny z d]vodu, že ji k tomu nutí poskytovatelé dotací Ěviz ekonomické 

faktory). 

 Dohadovací schopnost dodavatel] 

Vybraná společnost využívá dodavatel] hlavnE v pUípadE nákupu materiál], tj. v pUípadE 

nákupu chemikálii k fungování ČOV, nákupu vodárenského materiálu, nákupu 

materiálu na údržbu a opravy či k nákupu náhradních díl] a dále využívá dodavatel] 

v pUípadE poptávky na provedení stavebních prací či dodávek. V pUípadE nákupu 

zmínEného materiálu má podnik vEtšinou uzavUené rámcové smlouvy s nEkolika 

vybranými dodavateli, který si vybral na základE poptávky, a za pUedem sjednaných 

podmínek Ěcen) nakupuje obvykle využívaný materiál vždy v množství, které potUebuje, 

zásoby pUíliš netvoUí. PUi vEtších nákupech materiálu poptává nEkolik potencionálních, 

pUevážnE regionálních, dodavatel], pUičemž si určí pUedpokládanou hodnotu zakázky 

podle současných tržních cen ĚvEtšinou od ní odečte určité procenta, obvykle 5%) a 

podle toho, kdo nabídne nižší cenu, s tím uzavUe společnost smlouvu. ZároveO platí, že 

dodavatel nem]že nabídnout cenu nad uvedenou pUedpokládanou hodnotou. PUí vEtších 

dodávkách ĚnapU. nákup aut, vEtší technologieě a stavebních pracích ĚnapU. rekonstrukce 

kanalizace) firma postupuje velmi obdobnE, pokud pUedpokládaná hodnota zakázky 

pUesáhne určitou hodnotu, postupuje Ějako veUejný zadavatelě dle zákona o zadávání 

veUejných zakázek, kde je výbEr dodavatele mnohem otevUenEjší i jiným, než 

regionálním dodavatel]m a smlouva se opEt uzavírá s dodavatelem, který nabídne 

nejnižší cenu a dodrží zadávací podmínky. PodrobnEji je postup zadávaní zakázek 

popsán v kapitole „VeUejné zakázky“. 

U nEkterých nákup] VůK BUeclav preferuje hlavnE rychlost, a to pUevážnE v pUípadE 

r]zných havárií a poruch, jindy preferuje kvalitu a spolehlivost, kterou nachází právE u 

pár oslovovaných regionálních dodavatel]. Ti možná nenabízí nejlepší ceny, ovšem 

nabízí jistotu a jakousi pohodlnost. Do hledání nových možných dodavatel] se 

společnost pUíliš pouštEt nechce. 
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 Hrozba ze strany substitutu  

Hrozba substitut] zde v podstatE neexistuje. JedinE snad nahrazení vodného nákupem 

balené vody, to ovšem m]že nastat jen v pUípadE nEjaké katastrofy, jako je kontaminace 

pitnE vody. 

 Hrozba vstupu nových konkurent]  

Není možné, aby do odvEtví vstoupily nové podniky, je zde nepUekonatelná bariéra 

vstupu, a to vlastnictví veškerého vodovodní a kanalizačního potrubí v regionu, včetnE 

čistíren odpadních vod a není zde tak prostor pro vstup kohokoliv jiného. Společnost 

dále nepodniká hlavnE za účelem generování zisku a tím by se jakákoliv potencionální 

konkurence stala ještE obtížnEjší. 

 SoupeUení mezi stávajícími podniky 

Neexistuje, vybraná společnost má absolutní monopol na dodávku a odvod vody. 

Společnost je však v pUevážném vlastnictví mEst a obcí Ěa tím vlastnE ve vlastnictví 

občan]ě a provozuje svoji činnost hlavnE za účelem uspokojování veUejných potUeb a 

svoji monopolní sílu tak nezneužívá. 

2.2.2 ůnalýza vnitUního okolí podniku 

Tato analýza se bude zabývat faktory, které p]sobí uvnitU podniku a jsou považovány za 

klíčové pro jeho úspEch.  

Rozbor faktor] „7S“ 

K provedení této analýzy bude aplikován model „7S“ firmy McKinsey, definovaný v 

teoretické části této práce. 

 Strategie  

Podnik pUi formulaci své strategie vychází ze své podnikové vize a poslání. Hlavním 

cílem společnosti je zabezpečit bezproblémové a nepUetržité zásobování obyvatelstva a 

pr]myslu kvalitní pitnou vodou, odvádEní odpadních vod, jejich čištEní v čistírnách 

odpadních vod a poskytování dalších služeb v této oblasti, a to vše za co nejpUijatelnEjší 

cenu. 
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Podnik chce být pUitom hlavnE ekologický, inovativní a moderní, takže veškeré 

provádEné práce jsou realizovány v maximální možné míUe v souladu s ochranou 

životního prostUedí, s tím souvisí i nepUestávající modernizace čistíren odpadních vod a 

zvyšování jejich účinnosti. Dále se podnik snaží zlepšit v oblasti komunikace se 

zákazníky a také se snaží služby pro nE rozšiUovat. Zákazník]m začíná nabízet 

dodatečné služby, jako je analýza vzork] vody, nakládání s nebezpečnými odpady, 

montáž mEUidel či pronájem stroj]. V oblasti komunikace se snaží jít s dobou a veškerá 

komunikace i informace je možné zjistit pUes internet, spotUeba pitné vody, či sledování 

havárií a poruch je možné online. 

Do budoucna podnik uvažuje o rozšíUení do oblastí, kde je nedostatečná potrubní sí[ a o 

rekonstrukci tEch oblastí, kde jsou rozvody již zastaralé Ě35ě. 

  Struktura   

Základem fungování je optimální rozdElení úkol], kompetencí a pravomocí mezi 

pracovníky společnosti. Organizační struktura společnosti vybrané akciové společnosti 

je tvoUena klasickým dualistickým systémem. Nejvyšším orgánem je tedy valná 

hromada, která se schází jednou ročnE a je tvoUena všemi akcionáUi, pUitom ř6,06 % 

akcií je ve vlastnictví mEst a obcí. V mezidobí je společnost Uízena pUedstavenstvem, 

které se skládá ze 7 člen] ĚpUedseda, 2 místopUedsedové a 4 členovéě a na jeho činnost 

dohlíží dozorčí rada složená z 6 člen] ĚpUedseda, místopUedseda a 4 členovéě. Poté 

následuje Ueditel společnosti, který se stará o bEžný každodenní chod a rozhodování ve 

společnosti. V další úrovni už je samotné rozdElení jednotlivých firemních útvaru, ty 

jsou celkem 3. Útvar Ueditele, složený ze sekretariátu, stUediska vodovod] Ědále 

rozdEleného na stUedisko Hustopeče a stUedisko Mikulově, stUediska vodohospodáUských 

laboratoUí a vodohospodáUského rozvoje. ProvoznE-technický útvar, vedený provoznE 

technickým - námEstkem a složený z 6 r]zných stUedisek či oddElení - provoznE-

technické, investiční a projekční, GIS, IT, stUedisko kanalizací a ČOV a StUedisko 

vodovod] BUeclav. Poslední je ekonomický útvar, Uízený ekonomickým námEstkem a 

složený z oddElení pro zákazníky, účtárny, PůM a MTZ oddElení Ě35ě. 
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 Systémy Uízení  

Podnik pro usnadnEní Uízení proces] bohužel využívá velké množství Uídících a 

informačních systém]. Společnost využívá Uídicí systémy ve všech čistírnách odpadních 

vod a ve všech úpravnách vod. Systémy vodu samovolnE pUijímají, dávkují chemikálie, 

čistí a dále rozvádí. Společnost tak pouze potUebuje vykonávat nad tEmito činnostmi 

odborný dohled a pomocné práce. 

Veškeré Uízení, evidenci a pokyny realizuje prostUednictvím r]zných informačních 

systému, společnost má pUes 35.000 odbErných míst a pro jejich správu a úkony spojené 

s odbErem a odvodem vody Ěfakturace, monitorování, účetní úkonyě je zapotUebí více 

specializovaných informačních systém]. NEkteré výstupy je tak tUeba složitE mezi 

jednotlivými systémy pUevádEt a v současnosti pravdEpodobnE neexistuje jednoduché a 

finančnE nenáročné Uešení Ěinformační systém, který by obsahoval všechny potUebné 

moduly, na českém trhu neexistuje, existuje na trhu zahraničním, ale jeho cena je pUíliš 

vysokáě. Dále společnost využívá i obvyklé postupy pro Uízení, evidenci a udElování 

pokyn] prostUednictvím r]zných bEžných komunikačních kanál], tj. napU. e-mail, 

telefon a kanceláUský balíček Microsoft Office (Word, Excel apod.). 

Ve společnosti je v souvislosti s touto i jinou bEžnou činností podniku spojena velká 

potUeba tištEného materiálu, tj. výkres], vodohospodáUských map, plán] a projektových 

dokumentací. V podniku jsou nyní reprografické práce Uešeny tak, že jsou využívány 

služby externího dodavatele, které jsou pomErnE nákladné a hlavnE časovE ne zcela 

optimální. Společnost ovšem zatím nevlastní stroj, pomocí kterého by si tuto službu 

zajiš[ovala svépomocí Ě35ě. 

 Styl Uízení  

Samotný chod společnosti je z pozice pUedstavenstva a Ueditele i námEtk] Uízena spíše 

neformálním demokratickým zp]sobem, to má pozitivní vliv na zamEstnance a 

reflektuje to loajalitu zamEstnanc], produktivitu práce a snahu vyjít nadUízeným vstUíc 

témEU v jakékoliv situaci. Tídící pracovníci vEtšinou nemají d]vod v]či zamEstnanc]m 

uplatOovat autoritativní styl vedení, pUi kterém by svým podUízeným úkoly pouze 

oznamovali. Je zde tedy prostor pro zapojení zamEstnanc] k pUemýšlení o tom, co by se 

dalo zlepšit, udElat jinak a pUicházeli tak s vlastními názory a pUipomínkami.  
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ZamEstnanci potom mají pocit, že jsou součástí společnosti a jejího Uízení a jsou tak 

více pracovití a odpovEdní Ě35ě. 

 ZamEstnanci 

Pracovníci patUí mezi nejd]ležitEjší zdroje podniku. Z tohoto d]vodu společnost klade 

d]raz na pUíjemnou, profesionální a pUátelskou atmosféru mezi vedením i jednotlivými 

zamEstnanci. Tomu poté odpovídá výborná kooperace jednotlivých útvar] i oddElení i 

stabilita zamEstnaneckého kolektivu. Dále i systém odmEOování a kariérního postupu. 

ZamEstnanci jsou tak UádnE motivování a mají v]či společnosti pozitivní postoj Ě35ě. 

 Dovednosti 

Jako významné dovednosti (nejen) vedoucích pracovník] lze zaUadit dobré vedení, 

rozhodování a hlavnE naslouchání, a to jak svým podUízeným, tak i zákazník]m, jelikož 

právE díky zpEtné vazbE se zdokonalují jednotlivé procesy a eliminují nedostatky. 

Vzhledem k tomu, že jsou zamEstnanci cenným kapitálem podniku, zahrnuje to i jejich 

určité povinnosti, kterými je napUíklad povinná účast na školení a pravidelných 

firemních sch]zích. Je zde tedy nezbytná nejen pracovitost nebo píle, ale hlavnE snaha 

učit se novým vEcem. Ve společnosti také p]sobí Uada vedoucích pracovník] i bEžných 

zamEstnanc], kteUí v ní pracují po mnoho let a získané zkušenosti a znalostí úspEšnE 

pUedávají novE pUijatým koleg]m. 

Jednotliví provozní, strojníci a specializovaní dElníci jsou schopní se rychle adaptovat 

na neustálou modernizaci techniky čistíren a technicko-hospodáUští pracovníci se 

dokážou efektivnE pUizp]sobovat rostoucím požadavk]m zákazník], státu či Evropské 

unie. Jak pro vedoucí pracovníky, tak hlavnE pro technicky zamEUené zamEstnance jsou 

potUebné technické znalosti, které jsou pro výkon činnosti ve vodohospodáUství 

nezbytné. Pokud se tedy zamEUím na kvalifikaci zamEstnanc], tak drtivá vEtšina jich je 

vyučena v oboru, a to 136, vysokoškolsky a základnE vzdElaných zamEstnanc] je pouze 

minimum, a to 1Ř respektive 13. Zbytek zamEstnanc] má dokončené stUedoškolské 

studium. Kvalifikace zamEstnanc] je pUehlednE znázornEna v následujícím grafu, kde 

lze pozorovat zmínEnou dominanci stUedního vzdElání s výučním listem. 
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Graf 2: Kvalifikační struktura zamEstnanc] 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě35) 

Pokud bychom se podívali na profesní strukturu zamEstnanc], tak nejvíce jich pracuje 

v technicko-hospodáUské oblasti, a to 7Ř. Zbylí zamEstnanci jsou rozdEleny dle 

specializovaných profesí, které společnost ke svému chodu využívá. Podrobný pUehled 

znázorOuje následující tabulka Ě35ě. 

Tabulka 6: Kvalifikační struktura zamEstnanc] 
Profese Počet osob 

Montér vodovodní sítE 37 
vodárenský dElník 2 

Čistič kanalizačních zaUízení 7 
provozní zámečník 9 

provozní elektrikáU 8 

Strojník vodohospodáUských zaUízení 43 
Uidič nákladních vozidel a pracovních stroj] 20 

ostatní dElnické profese 17 
Technicko-hospodáUští pracovníci 78 
Celkem zamEstnanc] 221 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě35) 

 Sdílené hodnoty  

Mezi základní sdílené hodnoty společnosti patUí zejména individuální pUístup 

k zákazníkovi a maximální snaha pomoci. Společnost také klade d]raz na poUádek na 

pracovišti, komunikaci a již zmínEné klidné, pUíjemné a pUátelské prostUedí. S tEmito 

hodnotami jsou plnE seznámeni všichni zamEstnanci a jsou s nimi i vnitUnE ztotožnEni 

(35). 
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2.3 Finanční analýza 

V této části diplomové práci bude provedena samotná finanční analýza. Cílem je 

analyzovat finanční zdraví společnosti. PUi zpracování finanční analýzy budu vycházet z 

metod popsaných v odborné literatuUe a zpracovaných v teoretické části práce. Výpočty 

jednotlivých metod vycházejí z účetních výkaz] poskytnutých společností a to za roky 

2012-2016.  

2.3.1 ůnalýza stavových ukazatel] 

V této kapitole bude popsána struktura aktiva a pasiv a provedena jejich horizontální i 

vertikální analýza. V obou pUípadech se vychází z účetních výkaz], pUesnEji rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Hodnoty a jejich zmEny budou vyjádUeny jak absolutnE Ěv tis. 

Kčě, tak relativnE Ěv %ě. 

Horizontální analýza 

Metoda je založena na analýze trend] a sleduje vývoj položek finančních výkaz] v čase. 

První je provedena horizontální analýza aktiv, následnE pasiv a na závEr horizontální 

analýza výkazu zisku a ztráty 

 Horizontální analýza aktiv 

Následující 2 tabulky zobrazují strukturu aktiv v letech 2012 – 2016 a také jejich zmEny 

v jednotlivých letech. Z níže uvedených hodnot vyplývají pomErnE značné výkyvy, 

pUičemž pUíčiny v jednotlivých letech jsou popsány dále. 

Tabulka 7: Podrobná struktura aktiv v letech 2012 - 2016 

V デｷゲく KL 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  1 661 716 1 993 292 2 298 920 2 002 612 1 695 668 

PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣; ┌ヮゲ;ﾐ┠ )K 0 0 0 0 4 693 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 1 416 611 1 470 800 1 793 142 1 810 211 1 445 198 

DNM      

DHM 1 412 130 1 466 895 1 788 426 1 805 310 1 441 346 

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; 184 907 452 938 429 515 114 200 159 625 

)=ゲﾗH┞ 6 063 5 818 7 114 7 416 8 173 

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 48 183 285 254 330 482 65 272 55 275 
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Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
majetek 

130 661 161 866 91 919 41 512 96 177 

Oゲデ;デﾐｹ ;ﾆデｷ┗; 60 198 69 554 76 263 78 201 86 152 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv 

V デｷゲく KL 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Aktiva celkem  331 576 19,95% 305 628 15,33% -296 308 -12,89% -306 944 -15,33% 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ 
majetek 

54 189 3,83% 322 342 21,92% 17 069 0,95% -365 013 -20,16% 

DNM -576 -12,85% 811 20,77% 185 3,92% -1 049 -21,40% 

DHM 54 765 3,88% 321 531 21,92% 16 884 0,94% -363 964 -20,16% 

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; 268 031 144,95% -23 423 -5,17% -315 315 -73,41% 45 425 39,78% 

)=ゲﾗH┞ -245 -4,04% 1 296 22,28% 302 4,25% 757 10,21% 

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY 
ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 

237 071 492,02% 45 228 15,86% -265 210 -80,25% -9 997 -15,32% 

Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ 
aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 

31 205 23,88% -69 947 -43,21% -50 407 -54,84% 54 665 131,68% 

Oゲデ;デﾐｹ ;ﾆデｷ┗; 9 356 15,54% 6 709 9,65% 1 938 2,54% 7 951 10,17% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Celková aktiva podniku nejsou ve sledovaných letech pUíliš stabilní a mají značnE 

kolísavou tendenci. V prvních 2 následujících obdobích dochází k jejich r]stu a 

v dalších 2 však k poklesu, pUičemž každoročnE se zmEna pohybovala vždy v rozmezí 

+/- 10 - 20%. V roce 2013 byl zaznamenán nejvEtší nár]st a to 1ř,ř5%, což je nár]st o 

pUibližnE 332 milión] Kč. NejvEtší pokles naopak v roce 2016, kdy celková aktiva 

klesla o 15,33%, což činilo pUibližnE 307 mil. Kč. PUi pohledu do tabulky výše lze 

pozorovat, že nejvEtší složkou aktiv je ve všech letech dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek tvoUí nejvýznamnEjší část aktiv podniku (75-90%) a skládá se 

z dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý finanční 

majetek společnost nevyužívá. NejvEtší část dlouhodobého majetku tvoUí dlouhodobý 

hmotný majetek, který je až 50x vyšší než dlouhodobý majetek nehmotný. Všechny 

výkyvy v dlouhodobém majetku, které mají tím pádem i významný dopad i na výkyvy 

v celkových aktivech společnosti, jsou tak zp]sobeny dlouhodobým hmotným 

majetkem.  

Výše dlouhodobého hmotného majetku společnosti je neustále ovlivOována 

nepUetržitými rekonstrukcemi a novostavbami potrubní sítE, čistíren odpadních vod či 



75 

 

úpraven vod. NejvýraznEjší výkyvy v dlouhodobém hmotném majetku jsou 

zaznamenány v letech 2014 a 2016, kdy v roce 2014 se DHM navýšil o 321,53 mil. Kč 

(20,77%), naopak v roce 2016 nastal jeho výrazný pokles, a to o 363,ř6 mil. Kč Ě-

20,16%). V roce 2014 a 2015 byl tento stav zp]soben navýšením nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku Ěnár]st ze 135,28 mil. Kč na 512,ř6 mil. Kč v roce 

2014 a pokles u 512,96 na 482,24 v roce 2015), tedy konkrétnEji provádEním 

rozsáhlých rekonstrukcí úpravny vody v BUeclavi a úpravny vody Zaječí, s cenami pUes 

300 mil. Kč. S tím souvisí o pokles v roce 2016, kdy byly úpravny vody dokončeny a 

zapsány do dlouhodobého majetku Ěnedokončený hmotný majetek se snížil ze 4Ř2,24 

mil. Kč na 17,1Ř mil. Kčě, háček je však v tom, že společnost na tuto investici čerpala 

dotaci a majetek, který je vystavEn z dotačních prostUedk], nem]že být do částky 

dlouhodobého hmotného majetku započítán. Započítán je pouze taková část, kterou si 

společnost financovala sama. Proto napUíklad je v roce 2015 a v roce 2016 evidováno 

velmi malé zvýšení dlouhodobého hmotného majetku i pUesto, že velká část prací byla 

dokončena již v roce 2015. Nedokončený hmotný majetek tak umEle ovlivOuje výši 

Dlouhodobého hmotného majetku. 

Graf 3: Struktura dlouhodobého majetku v letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Dlouhodobý nehmotný majetek je pUevážnE tvoUen softwarem, který společnost vlastní 

ĚUídicí systémy čistíren a upraven vody a informační systémy užívané k Uízení 
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společnostiě a jeho mírné výkyvy jsou zp]sobeny r]znými nákupy, popUípadE 

odepisováním.  

ObEžná aktiva zaznamenávají podobnE velké zmEny jako dlouhodobý majetek. 

NejvýznamnEjšími složkami obEžných aktiv nejsou zásoby, ale krátkodobé pohledávky 

společnE s krátkodobým finančním majetkem, zásoby tvoUí pouze velmi malou část 

tohoto celku. Pokud se zamEUím na nejvýraznEjší výkyvy, tak v prvním mEUeném 

období, tedy v roce 2013, nastal u obEžných aktiv mimoUádný nár]st o 26Ř,03 mil. Kč 

Ě144,ř5%ě, což bylo zp]sobeno pUevážnE nár]stem krátkodobých pohledávek o 237,07 

mil. Kč Ě4ř2,02%ě a krátkodobého finančního majetku o 31,2 mil. Kč Ě23,ŘŘ%ě. Další 

pomErnE velké výkyvy byly v letech 2015 a 2016, kdy obEžná aktiva klesla o 315,31 

mil Kč Ě-73,41%), respektive vzrostla o 45,42 mil. Kč Ě3ř,75%ě. 

KrátkodobE pohledávky tvoUí pUevážnE pohledávky z obchodních vztah], daOové 

pohledávky za státem, poskytnuté zálohy a hlavnE jiné pohledávky. Za termínem jiné 

pohledávky se skrývají pohledávky od poskytovatel] dotací, od kterých společnost na 

vybrané investice očekává pUísun finančních prostUedk]. PrávE tyto pohledávky jsou 

pUíčinou všech výkyv]. V roce 2013 se krátkodobé pohledávky zvýšily o 237,07 mil. 

Kč Ě4ř2,02%ě a v tomto roce se položka jiné pohledávky zvýšila z 6,Ř4 mil. Kč na 

246,0ř Kč, což zahrnovalo výši očekávané dotační podpory, kterou společnost hodlá 

využít pro úhradu investice na rekonstrukci úpravny vody v BUeclavi zmínEnou výše. 

V roce 2014 se ze stejného d]vodu krátkodobE pohledávky navýšily o dalších 45,22 

mil. Kč Ě15,Ř6%ě, tedy právE z d]vodu opEtovného navýšení položky „jiné pohledávky“ 

z 246,0ř mil. Kč na 2ŘŘ,16 mil. Kč. Mohutné snížení v roce 2015 Ěo 265 mil. Kč, 

80,25%) je právE zp]sobeno obdržením tEchto prostUedk] a zánikem pohledávky, jiné 

pohledávky klesly z 2ŘŘ,16 mil. Kč na 26,36 mil. Kč. Snížení v roce 2016 (o 9,99 mil. 

Kč, 15,32%ě je zp]sobeno dalším čerpáním dotací, tj. jiné pohledávky poklesly z 26,36 

mil. Kč na 14,70 mil. Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost ve sledovaných obdobích 

neevidovala. 

Krátkodobý finanční majetek je tvoUen pUevážnE penEžními prostUedky na bankovních 

účtech a jejich výkyv je spojen s pUíjmem záloh a plateb za vodné a stočné, s platbami 

za rekonstrukce, opravy a novostavby vodohospodáUských objekt], s úhradami či 

čerpáním bankovních úvEr] atd. 
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Zásoby se po celou dobu pUíliš nemEní a pohybují se v rozmezí 6-Ř milion] Kč, jsou 

tvoUení pUedevším vodárenskými chemikáliemi a materiálem k údržbE a opravám. 

Graf 4: Struktura obEžných aktiv v letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Ostatní aktiva jsou tvoUena pUevážnE pUíjmy pUíštích období a znázorOují pUíjmy za 

vodné a stočné dané účetního období, které společnost obdrží až v následujícím účetním 

období. Ostatní aktiva tak pUíliš nekolísají a díky rostoucí cenE za vodné a stočné v čase 

stabilnE rostou 

 Horizontální analýza pasiv 

Vývoj celkových pasiv byl ve sledovaných obdobích shodný s vývojem celkových 

aktiv, jelikož musí být splnEna rozvahová rovnováha Ěcelková aktiva = celková pasiva), 

proto bude níže proveden rozbor vlivu jednotlivých složek pasiv. 

Tabulka 9: Podrobný pUehled pasiv v letech 2012-2016 

V デｷゲく KL 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 1 661 716 1 993 292 2 298 920 2 002 612 1 695 668 

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ  1 354 459 1 358 714 1 360 601 1 370 532 1 395 987 

)=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 1 108 956 1 112 702 1 112 702 1 115 009 1 135 484 

K;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞  172 632 171 190 171 190 173 903 177 368 

RW┣Wヴ┗ﾐｹ aﾗﾐS┞  70 278 72 111 74 030 75 975 80 321 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ BO 2 593 2 711 2 679 5 645 2 814 
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Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW  303 305 609 430 927 674 627 816 292 511 

Rezervy  21 861 36 433 43 757 50 401 40 693 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞  38 805 39 623 40 409 44 071 119 521 

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞  80 139 395 874 731 008 445 844 132 297 

B;ﾐﾆく Ú┗[ヴ┞ ; ┗┠ヮﾗﾏﾗIｷ 162 500 137 500 112 500 87 500  102 500 

Oゲデ;デﾐｹ ヮ;ゲｷ┗; 3 952 25 148 10 645 4 264 7 170 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Celková pasiva odpovídají samozUejmE kolísání aktiv, kdy v prvním ze dvou období je 

zaznamenán jejich významný nár]st Ě331,57 mil. Kč, respektive 305,62 mil. Kčě a 

následnE obdobný pokles Ě-2ř6,30 mil. Kč, respektive -306,ř4 mil. Kčě. Hlavní pUíčinou 

tEchto výkyv] jsou Cizí zdroje, konkrétnEji krátkodobé závazky. 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv v letech 2012-2016 

V デｷゲく KL 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Pasiva celkem 331 576 19,95% 305 628 15,33% -296 308 -12,89% -306 944 -15,33% 

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ  4 255 0,31% 1 887 0,14% 9 931 0,73% 25 455 1,86% 

)=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 3 746 0,34% 0 0,00% 2 307 0,21% 20 475 1,84% 

K;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞  -1 442 -0,84% 0 0,00% 2 713 1,58% 3 465 1,99% 

RW┣Wヴ┗ﾐｹ aﾗﾐS┞  1 833 2,61% 1 919 2,66% 1 945 2,63% 4 346 5,72% 

V┠ゲﾉWSWﾆ 
ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ BO 

118 4,55% -32 -1,18% 2 966 110,71% -2 831 -50,15% 

Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW  306 125 100,93% 318 244 52,22% -299 858 -32,32% -335 305 -53,41% 

Rezervy  14 572 66,66% 7 324 20,10% 6 644 15,18% -9 708 -19,26% 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY 
┣=┗;┣ﾆ┞  818 2,11% 786 1,98% 3 662 9,06% 75 450 171,20% 

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY 
┣=┗;┣ﾆ┞  315 735 393,98% 335 134 84,66% -285 164 -39,01% -313 547 -70,33% 

B;ﾐﾆく Ú┗[ヴ┞ ; 
┗┠ヮﾗﾏﾗIｷ -25 000 -15,38% -25 000 -18,18% -25 000 -22,22% 15000 17,14% 

Oゲデ;デﾐｹ ヮ;ゲｷ┗; 21 196 536,34% -14 503 -57,67% -6 381 -59,94% 2 906 68,15% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Vlastní kapitál je po všechna sledovaná období pomErnE stálý a žádné výrazné výkyvy 

zde neregistrujeme. Vlastní kapitál svou výší nEkolikrát pUevyšuje kapitál cizí a jeho 

nejvýraznEjší složkou je základní kapitál společnosti, u toho lze pozorovat, že kromE 

roku 2014 stabilnE roste, nejvýraznEji v roce 2016, a to o 20,47 mil. Kč Ě1,Ř4%ě. 

Základní kapitál společnost pUevážnE navyšuje odkupem potrubních sítí od obcí či mEst, 

jimž na oplátku dává akcie společnosti. 
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Graf 5: Struktura vlastního kapitálu v letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (37) 

Další složkou jsou kapitálové fondy, které se skládají s emisního ážia a ostatních 

kapitálových fond]. Ostatní kapitálové fondy tvoUí vklady akcionáU], které nezvyšují 

základní kapitál. Tyto vklady jsou tvoUeny pUevážnE tak, že společnost každý rok 

zjiš[uje, zda obce či mEsta pod jejich p]sobností mají v plánu opravy komunikací Ěcest, 

silnic, chodník]ě. Pokud ano a jedná se o místo, pod kterým je tUeba rekonstruovat i 

potrubní sí[, společnost celou zakázku provede na svoje náklady a od mEsta či obce na 

oplátku vyinkasuje její vyhrazené prostUedky na opravu dotčených povrch] 

Rezervní fondy vykazují každoroční stabilní r]st v úrovni kolem 2,6 %, kromE roku 

2016, kdy vzrostly o 5,72% a to z d]vodu navýšení statutárních a ostatních rezervních 

fond] o cca 2,5 mil. Kč. D]vodem bylo zUízení účelového fondu. Společnost v obci 

Šakvice provozuje kanalizaci, toto provozování je ziskové a právE tento zisk byl zaUazen 

do tohoto účelového fondu. Zisk se plánuje v budoucnu použít na investice v této obci. 

Poslední složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaUení bEžného období. 

Společnosti se každoročnE daUilo hospodaUit se ziskem, který se kromE roku 2015 vždy 

pohyboval v rozmezí od 2,5 do 2,Ř mil. Kč.  V roce 2015 činil 5,64 mil. Kč, což byl 

skok o 110,71 %. D]vodem této odlišnosti je lepší provozní výsledek hospodaUení a 

lepší finanční výsledek hospodaUení, protože společnost v tomto roce nebyla tolik 
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zatížena nákladovými úroky. D]ležité je také podotknout, že společnost se snaží 

udržovat své objekty Ěčistírny vody, úpravny vody, stokovou a vodovodní sí[ě, v co 

možná nejlepší stavu, a investice do nich plánuje dle svého pr]bEžného hospodaUení. 

Výsledek hospodaUení minulých let společnost nevyužívá, nerozdElený zisk je vždy 

každoročnE rozdElen do rezervních a kapitálových fond]. 

Cizí zdroje jsou tedy druhou částí pasiv a jsou tvoUeny rezervami, dlouhodobými 

závazky, krátkodobými závazky a bankovními úvEry a výpomocemi. 

Graf 6: Struktura cizího kapitálu v letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Rezervy vykazovaly stabilní každoroční r]st, kdy v roce 2012 byla výše rezerv 21,86 

mil. Kč a v roce 2015 už 50,40 mil. Kč. V roce 2013 se pUitom navýšily o 66,66%, v 

roce 2014 o 20,10% a v roce 2015 o 15,18%. Výjimkou je posledního sledované období 

2016, ve kterém se rezervy o 9,86 mil. Kč Ě1ř,26%ě snížily. PUíčinou tohoto poklesu 

byla platba pokuty, kterou společnosti udElil stát Ěposkytovatel dotaceě, a to za porušení 

povinností pUi realizaci jedné z investic, na kterou společnost obdržela podporu. Pokuta 

činila 15 mil. Kč a na její úhradu byla právE použita část rezerv. Tyto rezervy 

společnost tvoUí pUevážnE za účelem mimoUádných budoucích výdaj] na opravy a 

havárie. 
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Dlouhodobé závazky jsou tvoUeny pUevážnE odloženou daOovou povinností a po 

všechny mEUená období mEly rostoucí tendenci (2,11%, 1,98%, 9,06% a 8,31%). 

Odložená daOová povinnost je zp]sobena rozdílnými účetními a daOovými odpisy 

dlouhodobého majetku. Zdanitelné pUechodné rozdíly tak vyústí ve zdanitelné částky pUi 

určování základu danE budoucích období, to znamená, že vedou k odloženému 

daOovému závazku. Odložený daOový závazek si účetní jednotka vytváUí v daOovE 

výhodném období, kdy z titulu pUipočitatelných pUechodných rozdíl] je základ danE 

menší než účetní výsledek hospodaUení. Splatná daO je malá, a tudíž je vEtší disponibilní 

zisk. Podnik tak šetUí na budoucí daOovE nevýhodné období, kdy z titulu 

pUipočitatelných pUechodných rozdíl] má naopak vyšší základ danE, a tím i vEtší 

splatnou daO a v d]sledku toho menší disponibilní zisk. 

NejvEtší a nejvíce nestálou částí cizích zdroj] jsou krátkodobé závazky, jež každoročnE 

velmi kolísají. Krátkodobé závazky jsou zde tvoUeny pUevážnE závazky z obchodních 

vztah], které se ve sledovaných obdobích pohybovaly v rozmezí 13 – 31 mil. Kč, a to 

vždy podle množství právE probíhajících prací na opravách a rekonstrukcích majetku. 

PUijaté krátkodobé zálohy, které s rostoucí cenou spotUebou vody rostou, ze 46,76 mil. 

Kč v roce 2012 na 60 mil. Kč v roce 2016. Poslední významnou položkou krátkodobých 

závazk] jsou daOové závazky a dotace, kde firmE vzniká závazek uskutečnit investici, 

na kterou obdržela dotaci, tato položka je paralelní s položkami jiné krátkodobé 

pohledávky a následnE nedokončeným dlouhodobým hmotným majetek. V prvních 

dvou mEUených obdobích Ěroky 2013 a 2014ě lze tak vidEt nár]st o 315,73 mil. Kč, 

respektive 335,13 mil. Kč Ě3ř3,řŘ%, Ř4,66%ě, následovaný stejnE značným poklesem 

v letech 2015 a 2016, a to o -2Ř5,16 mil. Kč, respektive -313,54 mil. Kč.  

Bankovní úvEry a výpomoci. Firma v minulosti čerpala mohutný bankovní úvEr, který 

každoročnE splácí. V roce 2012 činila výše bankovního úvEru 162,5 mil Kč, společnost 

po celé sledované období úvEr splácela 25 mil Kč ročnE. V roce 2015 bankovní úvEr 

činil již pouze 62,5 mil. Kč. V roce 2016 společnost splatila dalších 25 mil. Kč, ale 

zároveO čerpala nový úvEr o částce 40 mil. Kč na budoucí investice v roce 2017 a 

celkem se tedy úvEr navýšil o 15 mil. Kč. Společnost si bere úvEry pUi financování 

vEtších investičních akcí, u kterých využívá dotačních prostUedk], ty jsou však uvolnEny 

až po dokončení celé investice a společnost je tak nucena čerpat úvEry. 
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Ostatní pasiva jsou tvoUena pouze výdaji pUíštích období, které jsou zp]sobeny 

vEtšinou provedenými pracemi, na které zatím podnik neobdržel fakturu. Jejich hodnota 

je nestálá a odvíjí se množství provedených prací ke konci roku a též dle doby vystavení 

a splatnosti faktur. 

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

StejnE jako u aktiv a pasiv je dále provedena i analýza výkazu zisku a ztráty. Tabulka 

níže zachycuje zjednodušené vyobrazení tohoto výkazu, včetnE všech relevantních 

hodnot výnos] a náklad], kterých společnost ve sledovaných obdobích dosáhla. 

Tabulka 11: VZZ v letech 2012-2016 

V デｷゲく KL 2012 2013 2014 2015 2016 

V┠ﾆﾗﾐ┞  306 776 306 786 317 092 336 809 352 381 

Tヴ┥H┞ ┣; ヮヴﾗSWﾃ ┗ﾉ. 
┗┠ヴﾗHﾆ└ ; ゲﾉ┌┥WH 

299 294 298 185 314 177 331 622 348 685 

Aktivace 7 482 8 601 2 915 5 187 3 696 

V┠ﾆﾗﾐﾗ┗= ゲヮﾗデギWH; 103 820 101 609 115 886 134 195 139 771 

SヮﾗデギWH; ﾏ;デく a energie 71 455 69 945 69 217 67 664 65 279 

Sﾉ┌┥H┞ 32 365 31 664 46 669 66 531 74 492 

PギｷS;ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ;  202 956 205 177 201 206 202 614 212 610 

OゲﾗHﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞  88 372 88 900 90 881 93 220 95 033 

D;ﾐ[ ; ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ 13 832 14 238 14 139 14 494 15 430 

Odpisy DHM a DNM 77 363 77 218 76 546 76 159 84 678 

Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗSWﾃW DM ; 
ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌           718 383 420 3 521 371 

)└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; 
ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ DM ; M 

292 755 229 668 94 

)ﾏ[ﾐ; ゲデ;┗┌ ヴW┣Wヴ┗ ; 
ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ 
v ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ  

9 402 15 704 7 622 8 081 -9 865 

Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 2 795 1 035 255 2 940 907 

Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉく 4 575 3 324 3 574 2 632 18 082 

Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ 
ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 12 633 6 456 8 890 13 821 10 436 

V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ 170 496 329 47 31 

N=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ 7 208 4 573 3 816 3 064 2 389 

Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 2 543 1 308 0 34 0 

Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 4 978 509 447 473 513 

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ 
ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ -9 473 -3 278 -3 934 -3 456 -2 871 

D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ┣; H[┥ﾐﾗ┌ 
Lｷﾐﾐﾗゲデ 

567 467 2 277 4 720 4 751 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
┣; H[┥ﾐﾗ┌ Lｷﾐﾐﾗゲデ 

2 593 2 711 2 679 5 645 2 814 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ 2 593 2 711 2 679 5 645 2 814 
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V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
za ÚO ヮギWS ┣S;ﾐ[ﾐｹﾏ 

3 160 3 178 4 956 10 365 7 565 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Hlavní zdrojem pUíjmu společnosti jsou výkony, pUesnEji tržby za prodej vlastních 

výrobk] a služeb a samozUejmE aktivace, protože společnost musí dodávat a odvádEt 

vodu i u svých vlastních objekt]. KromE roku 2013, kdy tržby více ménE kv]li menší 

spotUebE stagnovaly, m]žeme jinak sledovat jejich každoroční r]st, když postupnE 

rostly o 3,36%, 6,22% a 4,62%. Tento r]st je zp]soben pUevážnE každoročním 

navyšováním cen za vodné a stočné i mírným r]stem spotUeby vody na jednoho 

obyvatele. Dále sem spadá i aktivace, což jsou práce na vlastním majetku Ěvodovod, 

kanalizace) a pomocí vlastních pracovních sil. Logicky tak hodnota aktivace není pro 

každý rok stejná. 

Tabulka 12: Horizontální analýza VZZ v letech 2012-2016 

V デｷゲく KL 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

V┠ﾆﾗﾐ┞  10 0,00% 10 306 3,36% 19 717 6,22% 15 572 4,62% 

Tヴ┥H┞ ┣; ヮヴﾗSWﾃ ┗ﾉ. 
┗┠ヴﾗHﾆ└ ; ゲﾉ┌┥WH 

-1 109 -0,37% 15 992 5,36% 17 445 5,55% 17 063 5,15% 

Aktivace 1 119 14,96% -5 686 -66,11% 2 272 77,94% -1 491 -28,74% 

V┠ﾆﾗﾐﾗ┗= ゲヮﾗデギWH; -2 211 -2,13% 14 277 14,05% 18 309 15,80% 5 576 4,16% 

SヮﾗデギWH; ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ; 
energie 

-1 510 -2,11% -728 -1,04% -1 553 -2,24% -2 385 -3,52% 

Sﾉ┌┥H┞ -701 -2,17% 15 005 47,39% 19 862 42,56% 7 961 11,97% 

PギｷS;ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ;  2 221 1,09% -3 971 -1,94% 1 408 0,70% 9 996 4,93% 

OゲﾗHﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞  528 0,60% 1 981 2,23% 2 339 2,57% 1 813 1,94% 

D;ﾐ[ ; ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ 406 2,94% -99 -0,70% 355 2,51% 936 6,46% 

Odpisy DHM a DNM -145 -0,19% -672 -0,87% -387 -0,51% 8 519 11,19% 

Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗSWﾃW DM ; 
ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌           -335 -46,66% 37 9,66% 3 101 738,33% -3 150 -89,46% 

)└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; 
ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ DM ; M 

463 158,56% -526 -69,67% 439 191,70% -574 -85,93% 

)ﾏ[ﾐ; ゲデ;┗┌ ヴW┣Wヴ┗ ; 
ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ 
v ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ  

6 302 67,03% -8 082 -51,46% 459 6,02% -17 946 -222,08% 

Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ 
┗┠ﾐﾗゲ┞ 

-1 760 -62,97% -780 -75,36% 2 685 1052,94% -2 033 -69,15% 

Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉく -1 251 -27,34% 250 7,52% -942 -26,36% 15 450 587,01% 

Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ 
ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ -6 177 -48,90% 2 434 37,70% 4 931 55,47% -3 385 -24,49% 

V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ 326 191,76% -167 -33,67% -282 -85,71% -16 -34,04% 

N=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ -2 635 -36,56% -757 -16,55% -752 -19,71% -675 -22,03% 

Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
┗┠ﾐﾗゲ┞ 

-1 235 -48,56% -1 308 -100,00% 34 0 - > 34  -34 -100,00% 
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Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 

-4 469 -89,78% -62 -12,18% 26 5,82% 40 8,46% 

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ 
ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 6 195 -65,40% -656 20,01% 478 -12,15% 585 -16,93% 

D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ┣; 
H[┥ﾐﾗ┌ Lｷﾐﾐﾗゲデ 

-100 -17,64% 1 810 387,58% 2 443 107,29% 31 0,66% 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
┣; H[┥ﾐﾗ┌ Lｷﾐﾐﾗゲデ 

118 4,55% -32 -1,18% 2 966 110,71% -2 831 -50,15% 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ 118 4,55% -32 -1,18% 2 966 110,71% -2 831 -50,15% 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
za ÚO ヮギWS ┣S;ﾐ[ﾐｹﾏ 

18 0,57% 1 778 55,95% 5 409 109,14% -2 800 -27,01% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

StejnE jako tržby, rostla i výkonová spotUeba, kde hlavní podíl má spotUeba materiálu a 

energie a služby. Zatímco spotUeba materiálu i pUes rostoucí výkony meziročnE mírnE 

klesá Ěvždy o 1-3,5%ě, u služeb m]žeme vidEt mohutný nár]st. V roce 2012 byl 

napUíklad pomEr spotUeby a služeb ve výkonech cca 70 ku 30, v roce 2015 to již bylo 

zhruba 50 na 50, a v roce 2016 už služby činily pUibližnE 54% výkonové spotUeby. Tato 

skutečnost je zapUíčinEna dobrým hospodaUením a tím i možností zvyšovat 

modernizace, rekonstrukce a opravy majetku Ěpotrubní sítEě. 

PUidána hodnota i pUes rostoucí výkony vykazovala minimální výkyvy, a to hlavnE 

z d]vodu r]stu náklad] služeb ve výkonové spotUebE, jejichž množství společnost 

reguluje množstvím oprav a rekonstrukcí Ějak bylo zmínEno výšeě a pUidaná hodnota se 

tak pUíliš nemEní. Její hodnoty se každoročnE pohybovali v rozmezí 201,20 – 205,17 

mil. Kč, výjimkou je rok 2016, ve které výkonová spotUeba vyšplhala 212,61 mil. Kč, 

což byl 4,ř3% nár]st oproti roku 2015. Společnost se v tomto roce rozhodla 

nerealizovat tolik oprav a nechala si radši vEtší rezervu pro platbu pokuty, která je 

zohlednEna v ostatních provozních nákladech a která byla zmínEna výše. 

Osobní náklady pUíliš nekolísají a vykazují r]st od 0,60% do 2,57%. R]st osobních 

náklad], tedy mezd zamEstnanc], odpovídá platové politice společnosti. Tento r]st není 

zp]soben pUíchodem nových zamEstnanc], ale r]stem mezd tEch stávajících. Společnost 

se snaží o to, aby všichni zamEstnanci za svou odvedenou práci dostávali adekvátní 

mzdu a každoročnE vEtšinE zamEstnanc]m proto mírnE pUidává, a to a[ už kv]li inflaci, 

r]stu minimální mzdy, či získaným zkušenostem. Lze také dovodit, že velikost výkon] 

tím pádem má na mzdy pomErnE malý vliv, výše výkon] není totiž úmErnE spojena 

s vEtším množstvím práce či pUesčasy. VEtší spotUeba vody totiž logicky nevyvolá 
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nutnost provést významnE vEtší množství práce, vyvolá pouze mírnE zvýšené nároky na 

doplOování chemikálií a odbourávání nerozložitelných nečistot. S modernizací 

technologií stoupá však i úspora na použitém materiálu. 

Odpisy DHM a DNM jsou tvoUeny pUevážnE odpisy DHM a jejich úroveO se témEU 

nemEní a meziročnE velmi pomalu klesá, výjimkou je rok 2016, kdy se hodnota zvedla 

Ř4,67 mil. Kč bez DPH, což bylo zp]sobeno zaUazením nového majetku do užívání. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se kromE roku 2015 pohybují 

v rozmezí 371 – 71Ř tis. Kč. Jedná se pUevážnE o prodej pUebytečného materiálu. V roce 

2015 tyto tržby však činily 3,52 mil. Kč a bylo to zp]sobeno prodejem dlouhodobého 

majetku, pUesnEji pozemk] ve vlastnictví společnosti. 

ZmEna stavu rezerv souvisí s tím, jak společnost v daném roce hospodaUí a tvoUí si 

rezervy pro budoucí potUebu ĚpUevážnE opravě. Společnost tvoUili rezervy ve všech 

sledovaných letech, kromE roku 2016, kdy část rezerv byla dokonce využita pro platbu 

15 ti milionové pokuty zmínEné v horizontální analýze cizích zdroj]. 

Ostatní provozní výnosy označují hlavnE výnosy z vedlejší činnosti společnosti, jako 

jsou rozbory vody, čištEní septik] a studen. Poptávka po nich je značnE nepravidelná a 

hodnoty tEchto výnos] mají tak tendenci se v jednotlivých letech lišit. PodobnE lze 

nahlížet i na ostatní provozní náklady, které symbolizují napUíklad zajištEní vody 

v pUípadE havárie (cisterny), odpočty vodomEr], r]zné testy a poplatky. 

Provozní výsledek hospodaUení dále odpovídá vždy pUedpokládané hodnotE finančního 

výsledku hospodaUení tak, aby v každém roce firma skončila s mírným kladným 

výsledkem hospodaUení, to společnost Uídí pomocí množství rekonstrukcí v daném roce. 

Finanční výsledek hospodaUení se odvíjí od velikosti výnosových a nákladových úrok] 

a od ostatních finančních náklad] a výnos], jejichž velikost se odvíjí od pr]mErné výše 

finančních prostUedk] na bankovních účtech, výše bankovních úvEr], úrokové míry a 

poplatk]. Finanční výsledek hospodaUení byl po všechna sledovaná období výraznE 

záporný, kdy nejvEtší ztráta byla evidována v roce 2012, protože v tomto roce byla 

společnost bankovními úvEry zatížena nejvýraznEji, a to skoro 300 mil. Kč, které 

vykázala na konci účetního období v roce 2011. Společnost si bankovní úvEry bere 
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pUechodnE a po dokončení investic a následnému vyplacení dotačních prostUedk] je 

splácí. 

DaO z pUíjmu za bEžnou činnost se následnE určuje podle odložené daOové povinnosti, 

zp]sobené rozdílnými účetními a daOovými odpisy dlouhodobého majetku. Výsledek 

hospodaUení za účetní období po zdanEní má ve finále v každém roce velmi podobnou 

výši, a to pUevážnE díky korigování výše investic v pr]bEhu roku. 

Vertikální analýza rozvahy  
Jako základna pro výpočet pomEru, jakým se podílejí dílčí položky na celkových 

aktivech Ěrespektive pasivechě, byla zvolena celková aktiva Ěrespektive pasiva). 

PUedmEtem tohoto zkoumání bude zjištEní jednotlivých pomEr] a jejich postupný vývoj 

ve sledovaném období. 

 Vertikální analýza aktiv 

Z tabulky uvedené níže vyplývá kolísavé rozložení zejména u dlouhodobého majetku a 

obEžných aktiv, za což mohou již nEkolikrát zmínEné pohledávky za poskytovateli 

dotací a nedokončený dlouhodobý majetek. 

Tabulka 13: Vertikální analýza aktiv v letech 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,72% 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 85,25% 73,79% 78,00% 90,39% 85,23% 

DNM 0,27% 0,20% 0,21% 0,24% 0,23% 

DHM 84,98% 73,59% 77,79% 90,15% 85,00% 

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; 11,13% 22,72% 18,68% 5,70% 9,41% 

)=ゲﾗH┞ 0,36% 0,29% 0,31% 0,37% 0,48% 

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 2,90% 14,31% 14,38% 3,26% 3,26% 

Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
majetek 

7,86% 8,12% 4,00% 2,07% 5,67% 

Oゲデ;デﾐｹ ;ﾆデｷ┗; 3,62% 3,49% 3,32% 3,90% 5,08% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Když se zamEUím na období, kdy společnost evidovala minimum pohledávek za 

poskytovateli dotací a minimum nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, 

který by byl ze zmínEných dotací hrazen, tedy na roky 2012 a 2016, lze si dovodit, že 

pomEr dlouhodobého majetku, obEžných aktiv a ostatních aktiv na celkových aktivech 
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společnosti je nEkde okolo Ř5%, 10% a 5%. Společnost tak primárnE ke svému 

hospodaUení využívá dlouhodobý majetek ĚkonkrétnE dlouhodobý hmotný majetekě. 

V roce 2016 aktiva celkem netvoUí 100%, protože zbylá 0,3Ř% tvoUí pohledávky za 

upsaný základní kapitál, které nejsou v této tabulce uvedeny. 

Graf 7: Struktura aktiv v letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

 Vertikální analýza pasiv 

Skladba pasiv je (podobnE jako aktivaě výraznE ovlivnEna závazky k poskytovatel]m 

dotací, které výraznE zkreslují hodnotu krátkodobých závazk] a tím i cizích zdroj].  

Tabulka 14: Vertikální analýza pasiv v letech 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ  81,51% 68,16% 59,18% 68,44% 82,33% 

)=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 66,74% 55,82% 48,40% 55,68% 66,96% 

K;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞  10,39% 8,59% 7,45% 8,68% 10,46% 

RW┣Wヴ┗ﾐｹ aﾗﾐS┞  4,23% 3,62% 3,22% 3,79% 4,74% 

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ 
BO 

0,16% 0,14% 0,12% 0,28% 0,17% 

Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW  18,25% 30,57% 40,35% 31,35% 17,25% 

Rezervy  1,32% 1,83% 1,90% 2,52% 2,40% 

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞  2,34% 1,99% 1,76% 2,20% 2,82% 

0
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Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; Oゲデ;デﾐｹ ;ﾆデｷ┗;
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Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞  4,82% 19,86% 31,80% 22,26% 5,99% 

B;ﾐﾆく Ú┗[ヴ┞ ; 
┗┠ヮﾗﾏﾗIｷ 9,78% 6,90% 4,89% 4,37% 6,04% 

Oゲデ;デﾐｹ ヮ;ゲｷ┗; 0,24% 1,26% 0,46% 0,21% 0,42% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Pokud bychom se opEt zamEUili jen na roky, které nejsou touto skutečností pUíliš 

ovlivnEny Ětedy roky 2012 a 2016ě, zjistím, že společnost je z vEtší části financována 

vlastním kapitálem. Vlastní kapitál v takovém pUípadE tvoUí pr]mErnE Ř2% a cizí zdroje 

a ostatní pasiva tvoUící zbylou část, kde ostatní pasiva zaujímají pUibližnE do 0,4%. I 

jednotlivé položky v takovém pUípadE dosahují velmi podobných hodnot, pouze podíl 

bankovních úvEr] a výpomocí postupnE klesá, jak jsou spláceny. 

Graf 8: Struktura pasiv v  letech 2012 - 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě23ě 

2.3.2 ůnalýza rozdílových ukazatel] 

ůnalýza rozdílových ukazatel] je zamEUena na posouzení platební schopnosti 

společnosti. Každá společnost by mEla udržovat určitou míru likvidity. Výsledné 

hodnoty jednotlivých ukazatel] jsou znázornEny v následující tabulce. 

Tabulka 15: ůnalýza rozdílových ukazatel] v letech 2012 - 2016 

V デｷゲく KL 2012 2013 2014 2015 2016 

Čｷゲデ┠ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 79 768 32 064 -326 493 -356 644 27 328 
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Čｷゲデ┠ ヮWﾐ[┥ﾐ[ ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆﾗ┗┠ 
fond 

73 705 26 246 -333 607 -364 060 19 155 

ČｷゲデY ヮﾗｴﾗデﾗ┗Y ヮヴﾗゲデギWSﾆ┞ 58 775 66192 9847 -48669 11498 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

 Čistý pracovní kapitál  

PUedstavuje rozdíl mezi obEžnými aktivy a krátkodobými závazky, včetnE krátkodobých 

úvEr]. Jde vlastnE o jakýsi „finanční polštáU“, který v jisté míUe vyjadUuje a zajiš[uje 

hladký pr]bEh podnikání. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, hodnoty ČPK mají 

výraznE kolísavý trend. V roce 2012 je ČPK celkem výraznE v kladných hodnotách, 

následnE však v letech 2014 a 2015 se naopak dostává velmi výraznE do záporných 

hodnot. Výsledky ČPK jsou totiž ovlivnEny pohledávkami a závazky, které společnost 

má za poskytovali dotací na své investiční akce, pUičemž pohledávky jsou postupnE 

pUemEOovány na nedokončený dlouhodobý majetek. Závazek poté zaniká až po jeho 

dokončení. Pokud ale společnost „nezatEžují“ tyto závazky, tak je obvykle v kladných 

hodnotách. NapUíklad v roce 2016, kdy společnost eviduje minimum nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku, závazk] a pohledávek spojených s dotacemi, se ČPK 

opEt dostává ze záporných hodnot. Společnost by dosáhla lepšího výsledku, v tomto 

roce ale došlo po dlouhé dobE k čerpání úvEru na investice v roce 2017 Ěkrátkodobého i 

dlouhodobéhoě a také pUijala výraznE více záloh na vodné a stočné, než tomu bylo 

v minulých letech. 

 Čistý penEžnE pohledávkový finanční fond  

Vylepšená verze ukazatele ČPK, a to pomocí odstranEní položek zásob, dlouhodobých 

pohledávek a nelikvidních pohledávek z výpočtového vzorce. Výsledky tohoto 

ukazatele jsou témEU shodné s výsledky ukazatele ČPK, protože společnost neeviduje 

žádné dlouhodobé a nelikvidní pohledávky a ke svému chodu potUebuje opravdu 

minimum zásob. Zásoby společnosti tvoUí totiž pouze materiál ve formE chemikálií, 

vodárenského materiálu, materiálu na údržbu a opravy a náhradních díl], pUičemž 

hodnota zásob se ve všech sledovaných letech pohybuje v hodnotách pouze od 5,Ř1 – 

Ř,17 mil. Kč bez DPH. 
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 Čisté pohotové prostUedky 

Počítá se jako rozdíl pohotových penEžních prostUedk] Ětedy finančních prostUedk] na 

bankovních účtech a v pokladnEě a okamžitE splatných závazk]. Do výsledných hodnot 

tedy nejsou zahrnuty závazky k poskytovatel]m dotace. Do výpočtu také nebyly 

zahrnuty krátkodobé úvEry a naopak byly započítány poskytnuté krátkodobé zálohy. 

Stanovuje okamžitou likviditu splatných krátkodobých závazk] a ze všech 3 ukazatel] 

je tak nejpUesnEjší. Z tabulky výše lze vidEt, že hodnoty se v prvních dvou obdobích 

pohybují výraznE v kladných hodnotách a následnE v letech, kdy společnost začala 

realizovat vEtší investice Ěvýstavba úpravny vody BUeclavě, ukazatel začal klesat. Tento 

trend vygradovalo v roce 2015, ve kterém se ukazatel dostal do záporné hodnoty – 

4Ř,66ř mil. Kč, kv]li snížení výše finančních prostUedk] na bankovních účtech. V roce 

2016 se však už opEt dostala do kladných čísel, z toho lze dovodit, že v pUípadE potUeby 

by nemEla se splatností závazk] pUíliš problém].  

2.3.3 ůnalýza pomErových ukazatel] 

V této kapitole budou vypočítány a popsány pomErové ukazatele. Jedná se o ukazatele 

aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. Ukazatele budou vypočítány za sledované 

období, tedy za od roku 2012 do roku 2016. 

 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vykazují pomEr zisku společnosti k výši zdroj] podniku, které byly 

potUebné k dosažení zisku. Je tUeba ale brát v potaz, že vybraná společnost VůK BUeclav 

nemá hlavní cíl generování zisku, ale uspokojování veUejných potUeb. Společnost dále 

dokonce ovlivOuje výši svého výsledku hospodaUení tak, že plánuje své investice a tvorbu 

rezerv v pr]bEhu roku, aby jeho výši zámErnE snížila. Velký výsledek hospodaUení by mohl 

vyvolat tlak akcionáU] Ězainteresovaných mEst a obcíě na výplatu dividend či nespokojené 

ohlasy z Uad obyvatelstva Ědrahé vodné a stočnéě. Z tEchto d]vod] jsou výsledky této 

analýzy značnE zkresleny.  

Ukazatele ROů, ROS a ROCE byly vypočítány jak s položkou EBIT, tak s čistým ziskem. 

Je zde nutné brát v potaz, že podniku se dotýká odložená daOová povinnost, která je 

zp]sobena rozdílnými účetními a daOovými odpisy dlouhodobého majetku. Zdanitelné 

pUechodné rozdíly tak vyús[ují ve zdanitelné částky pUi určování základu danE budoucích 
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období, vedou tedy k odloženému daOovému závazku. Výše zdanEní výsledku hospodaUení 

se tak v jednotlivých letech velmi liší. StejnE tak se liší i zatížení úroky, které se odvíjí od 

bankovních úvEr]. Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 16: ůnalýza ukazatel] rentability v letech 2012 – 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA (EBIT) 0,76% 0,32% 0,39% 0,69% 0,62% 

ROA (EAT) 0,16% 0,14% 0,12% 0,28% 0,17% 

ROE 0,19% 0,20% 0,20% 0,41% 0,20% 

ROS (EBIT) 4,12% 2,10% 2,80% 4,10% 2,96% 

ROS (EAT) 0,85% 0,88% 0,84% 1,68% 0,80% 

ROCE (EBIT) 0,83% 0,43% 0,60% 0,94% 0,69% 

ROCE (EAT) 0,17% 0,18% 0,18% 0,38% 0,19% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Z výsledku m]žeme vidEt, že témEU všechny ukazatele ĚkromE rentability tržeb ve vztahu 

k provoznímu výsledku hospodaUeníě se stabilnE drží pod hranici 1%. Společnost sice 

každoročnE vykazuje zisk, avšak k výši jejího kapitálu, velmi malý. Jak bylo Uečeno výše, 

společnost výši svého výsledku hospodaUení ovlivOuje realizace investic, když v pr]bEhu 

roku sv]j výsledek hospodaUení pečlivE sleduje a podle toho i plánuje r]zné opravy a 

rekonstrukce či tvorbu rezerv, které se účtují na vrub náklad] a snižují výsledek 

hospodaUení. Nejlepších výsledk] dosahuje rok 2015, kdy společnost na své pomEry 

vygenerovala neobvykle vysoký čistý zisk, a to 5,64 mil. Kč. V ostatních letech se čistý zisk 

pohyboval v rozmezí 2,5ř – 2,Ř1 mil. Kč. Oproti tomu, provozní výsledek hospodaUení 

(EBIT) 

 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity mEUí, jak efektivnE podnik dokáže hospodaUit se svým majetkem. První 

část sledovaných položek v níže uvedené tabulce tvoUí obraty, které mEUí, kolikrát se ten 

daný majetek dokáže obrátit v tržby. Druhou část tvoUí doba obratu, která vyjadUuje, za jak 

dlouho dojde k obratu položky v tržby. 

Tabulka 17: ůnalýza ukazatel] aktivity v letech 2012 – 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celk. aktiv (ヮﾗLWデ ﾗHヴ=デWﾆぶ 0,18 0,15 0,14 0,17 0,21 

Obrat st. aktiv (ヮﾗLWデ ﾗHヴ=デWﾆぶ 0,22 0,21 0,18 0,19 0,24 

OHヴ;デ ┣=ゲﾗH (ヮﾗLWデ ﾗHヴ=デWﾆぶ 49,36 51,25 44,16 44,72 42,66 

DO ┣=ゲﾗH (dny) 7,11 6,83  8,08  7,93  8,35  

DO ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ (dny) 56,54 334,73  375,20  69,77  56,47  
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DO ┣=┗;┣ﾆ└ (dny) 94,04 464,54  829,93  476,54  103,78  
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Obrat celkových aktiv a obrat stálých aktiv je na velmi nízké úrovni, protože společnost 

disponuje velkým množstvím aktiv a hodnoty se tak pohybují pouze v rozmezí 0,14 – 0,21. 

Roky 2013 – 2015 jsou opEt zkresleny pohledávkami za poskytovateli dotací a 

nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem, jak již bylo zmiOování výše. Roky 2012 

a 2016 jsou zkresleny jen mírnE a vykazují smErodatnEjší hodnoty. 

Obrat zásob vypovídá o intenzitE využití zásob, ze kterého je patrno, že podnik má pouze 

velmi malé zásoby v porovnání s velikostí ostatních aktiv. Ukazatel se pohybuje v rozmezí 

42,66 – 51,25 podle výše zásob a tržeb v daném roce. Vzhledem k tomu, že jsou tržby 

nEkolika násobnE vEtší než zásoby, každá zmEna výše zásob se na ukazateli projeví 

výrazným zp]sobem. Doba obratu zásob ve sledovaném období pUíliš promEnlivá není, 

nelze však zpozorovat rostoucí či klesající trend. Lze ovšem konstatovat, že hodnoty se 

nEjak extrémnE od sebe neodchylují. Vzhledem k obecné platnosti toho, že čím vEtší je 

obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím je situace v podniku pUíznivEjší, tak se dá se Uíci, 

že hodnoty tohoto ukazatele jsou pUíznivé. 

Doba obratu pohledávek a doba obratu závazku, která vypovídá v dobE jejich splatnosti je 

ve sledovaných letech velmi nestálá a je ovlivnEna právE pohledávkami a závazky 

k poskytovatel]m dotací. Pokud bychom ze vzorce tyto položky vyjmuly, dostaneme již 

mnohem smErodatnEjší výsledky. NejpUesnEjších hodnot ovšem dosáhneme, pokud 

použijeme pouze pohledávky a závazky z obchodních vztah] a vyjmeme tedy pUijaté a 

obdržené zálohy ĚhlavnE obdržené zálohy na vodné a stočné tvoUí značnou část závazk]ě, 

závazky a pohledávky v]či státu a závazky v]či zamEstnanc]m. 

Tabulka 18: ůnalýza upravených ukazatel] aktivity – DO pohledávek a závazk] v letech 2012 – 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

DO ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ - HW┣ Sﾗデ;Iｹ (dny) 48,51 45,95  48,04  41,58  41,45  

DO ┣=┗;┣ﾆ└ - HW┣ Sﾗデ;Iｹ (dny) 84,36 112,27  93,18  96,39  86,51 

DO ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ z ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ 
┗┣デ;ｴ└ (dny) 

31,09  28,10 33,94  29,73  29,43  

DO ┣=┗;┣ﾆ└ z ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;ｴ└ 

(dny) 
15,53  37,07  18,33  25,72  16,17  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

U uvedeného m]žeme vidEt, že doba obratu závazk] z obchodních vztah], se kromE roku 

2013 pohybuje vždy pod hranicí 30 dn], z čehož lze usuzovat, že má společnost dobrou 
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platební morálku. Doba obratu pohledávek z obchodních vztah] se po celé období pohybuje 

kolem hranice 30 dn], což se dá označit za obvyklou a pUíznivou hodnotu, protože podnik 

nemá v pohledávkách pUíliš dlouho vázané finanční prostUedky a k inkasu dochází vEtšinou 

pUibližnE za 1 mEsíc. Vzhledem k tomu, že kromE roku 2013 je vždy doba obratu 

pohledávek z obchodních vztah] vEtší než doba obratu závazk], znamená to, že podnik platí 

faktury svým dodavatel]m ještE dUíve, než dojde k úhradE od odbEratel]. 

 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti mají za cíl analyzovat vztah mezi vlastními a cizími zdroji. 

Sledovanými ukazateli zadluženosti jsou celková zadluženost, koeficient samofinancování a 

ukazatel úrokového krytí. 

Tabulka 19: ůnalýza ukazatel] zadluženosti v letech 2012 – 2016 
  2012 2013 2014 2015 2016 

CWﾉﾆﾗ┗= ┣;Sﾉ┌┥Wﾐﾗゲデ 18,25% 30,57% 40,35% 31,35% 17,25% 

KﾗWaｷIｷWﾐデ ゲ;ﾏﾗaｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ 81,51% 68,16% 59,18% 68,44% 82,33% 

Úヴﾗﾆﾗ┗Y ﾆヴ┞デｹ 1,75 1,41 2,33 4,51 4,37 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Celková zadluženost podniku se ve sledovaném období pohybuje v intervalu od 17,25 do 

40,35 %. Roky 2013 – 2015 jsou ovšem opEt zkresleny velkými závazky k poskytovatel]m 

dotace, které budou po dokončení určených investic zrušeny. PUesnEjší hodnoty tak opEt 

vykazují roky 2012 a 2016, i když se v tEchto letech taktéž zmiOované závazky 

vyskytovaly, tak v mnohem menším mEUítku. Celková zadluženost podniku se tak bude 

pohybovat na velmi pUíznivých hodnotách, kolem 15-1Ř%. Vyšší zadluženost v této 

společnosti ani není žádoucí, protože náklady na vlastní kapitál jsou zde minimální a je tak 

levnEjší než kapitál cizí. 

Koeficient samofinancování je doplOkovým ukazatelem k ukazateli zadluženosti a udává 

krytí celkových aktiv vlastními zdroji. Pokud bychom se zase zamEUili na roky 2012 a 2016, 

tak je opEt vidno, že se společnost spoléhá pUevážnE na své vlastní zdroje a koeficient 

samofinancování se bEžnE pohybuje okolo Ř0 – 85 %. 

Ukazatel úrokového krytí vykazuje ve všech sledovaných obdobích hodnoty vEtší než 1. 

Vzhledem k tomu, že podniku se daUí hospodaUit velmi dobUe a koriguje si výší svého 

výsledku hospodaUení pomocí investic do oprav a rekonstrukci a pomocí tvorby rezerv, 

počítá tak i s výší nákladových úrok] a dle toho generuje provozní výsledek hospodaUení. 
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V letech 2012-2015 společnost tvoUila rezervy v hodnotách od 7,62 do 15,70 mil. Kč a mEla 

tak v pUípadE potUeby značný prostor k navýšení provozního VH a k vypoUádání se 

s pUípadnými úroky. V roce 2016 společnost naopak rezervu využila k úhradE neočekávané 

pokuty Ěd]vod byl popsán výšeě a tím si pomohla provozní výsledek hospodaUení naopak 

zase zvýšit. 

 Ukazatele likvidity  

Mezi tyto ukazatele se Uadí bEžná, pohotová a okamžitá likvidita. V tabulce níže je možné 

vidEt vypočítané hodnoty tEchto ukazatel]. 

Tabulka 20: ůnalýza ukazatel] likvidity v letech 2012 – 2016 
  2012 2013 2014 2015 2016 

B[┥ﾐ= ﾉｷﾆ┗ｷSita 1,76 1,08 0,57 0,24 1,21 

Pﾗｴﾗデﾗ┗= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; 1,70 1,06 0,56 0,23 1,14 

Oﾆ;ﾏ┥ｷデ= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; 1,24 0,38 0,12 0,09 0,73 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Hodnoty ukazatel] jsou vypočteny vč. závazk] a pohledávek v]či poskytovatel]m dotací. 

Vzhledem k tomu, že pohledávky týkající se dotací jsou v pr]bEhu času pUetvoUeny na 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a závazky se odstraOují až po jeho dokončení a 

dále s tím je spojeno i kolísání prostUedk] na bankovních účtech, jsou nepUesné všechny 

vypočtené výsledky a to pUevážnE z let 2013 – 2015.  

PUesnEji BEžná likvidita se v letech 2012 a 2016 pohybuje v doporučeném rozmezí, 

respektive trochu pod ním. V letech 2013 – 2015 se již dostala značnE pod doporučené 

hodnoty, což je kromE výskytu pohledávek a závazk] spojených s dotacemi dáno i 

poklesem finančních prostUedk] na bankovních účtech Ěúhrada investicě a také tím, že 

společnost nedisponuje témEU žádnými zásobami. PrávE skutečnost, že společnost témEU 

neoperuje se zásobami, snižuje i ideální hranici pro bEžnou likviditu.  

Pohotová i bEžná likvidita se vyvíjí podobnE jako likvidita bEžná, ovšem s tím, že hodnoty 

pro pohotovou a okamžitou likvidu se v letech 2012 a 2016 pohybují značnE nad 

doporučenými hodnotami. Vzhledem k tomu, že roky 2012 a 2016 jsou dotacemi ovlivnEny 

nejménE, mohlo by se zdát, že společnost disponuje až možná moc velkou pohotovou a 

okamžitou likviditou. Pohotová likvidita v tEchto letech činí 1,70, respektive 1,14 a 

okamžitá 1,24, respektive 0,73. 
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Nejhorších výsledk] společnost dosahuje v roce 2015, ve kterém se kv]li d]vod]m 

uvedeným výše Ědotace, úhrada investicě dostala značnE pod doporučené meze. V roce 2016 

ale m]žeme vidEt, že se ukazatele opEt značnE navýšily, což značí, že se jednalo o bEžnou 

provozní záležitost a nikoliv úpadek platební schopnosti podniku. 

2.3.4 ůnalýza soustav ukazatel] 

Vzhledem k tomu, že společnost nepodniká za účelem zisku, užití soustav ukazatel] 

k analyzování stavu společnosti se nejeví jako vhodné. NapUíklad pyramidové soustavy 

ukazatel], konkrétnEji Du pont modelu, vychází s analýzy ROE Ěvýnos na jmEní 

akcionáU]). Vezmeme-li  v potaz, že akcionáUi v této společnosti neočekávají ze svého 

vloženého kapitálu zisk a dle toho je i firma vedena, užití tohoto modelu, ke zjištEní 

míry zapUíčinEní jednotlivých ukazatel] na zmEnu ziskovosti vlastního kapitálu, by tak 

nebylo vhodné a mohlo by být dokonce i zavádEjící. 

PodobnE se jeví užití i bankrotních a bonitních model], které byly vytvoUeny pro 

posouzení jiného druhu společností. Firma totiž napUíklad cílenE snižuje sv]j čistý zisk, 

(napUíklad investicemi či tvorbou rezerv), má neúmErnE velká aktiva Ěve formE 

dlouhodobého hmotného majetku – hlavnE v potrubí síti, čistírnách vody a úpravnách 

vodyě a také čerpá značné dotace, které zkreslují pohledávky, závazky i dlouhodobý 

majetek ĚdočasnE je tvoUen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – viz vysvEtlení 

v horizontální analýze aktivě. Modely by tak dostatečnE vErohodnE nereflektovali situaci 

podniku a jejich výsledky by mohly být zavádEjící, protože tyto modely zkrátka 

vytvoUeny pro tento druh společností. 

Na ukázku jsem zpracoval analýzu pomocí ůlmanova indexu, za využití modelu ty 

podniky, které veUejnE neobchodují s akciemi. Výsledné hodnoty indexu znázorOuje 

následující tabulka. 

Tabulka 21: ůltman]v index v letech 2012 - 2016 

Uk. V┠ヮﾗLWデ V=ｴ; 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 ČPK っ  ;ﾆデｷ┗; 0,717 0,0344 0,0115 -0,1018 -0,1277 0,0116 

X2 ﾐWヴﾗ┣S[ﾉWﾐ┠ VH っ  ;ﾆデｷ┗; 0,847 0 0 0 0 0 

X3 EBIT / aktiva 3,107 0,0236 0,0101 0,0120 0,0214 0,0191 

X4 )K っ Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW 0,42 1,5356 0,7668 0,5038 0,7459 1,6304 

X5 デヴ┥H┞ っ ;ﾆデｷ┗; 0,998 0,1842 0,1536 0,1377 0,1678 0,2074 

Aﾉデﾏ;ﾐ└┗ ｷﾐSW┝ 1,78 0,94 0,55 0,81 1,87 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

Jak lze z tabulky vidEt, společnost se v letech 2012 a 2015-2016 nachází v šedé zónE (tj. 

hodnota indexu v rozmezí 1,2-2,9) a v roce 2013 a 2014 dokonce v pásmu bankrotu. 

Vzhledem k tomu, že z analýz výše vím, že podnik nemá problém hospodaUit 

každoročnE se ziskem a pouze kv]li rozsáhlým každoročním investicím, každoroční 

tvorbE rezerv a inkasováním dotací, ji index hodnotí takto negativnE. 

Velmi podobnE vychází i výsledky dle indexu IN 05, dle kterého se společnost nachází 

pUevážnE v pásmu, ve kterém netvoUí hodnotu a spEje k bankrotu. Pouze v letech 2012 a 

2016 se nachází mírnE nad tímto pásmem, tedy šedé zónE, a to když se index dostal 

lehce pUes hodnotu 0,9. Dá se tedy Uíci, že i tento index nevykazuje o společnosti 

smErodatné a relevantní informace, protože není na tento druh společností uzp]soben a 

nelze tedy k jeho výsledk]m pUihlížet. 

Tabulka: Index IN 05 v letech 2012 - 2016 
Uk. V┠ヮﾗLWデ V=ｴ; 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 ;ﾆデｷ┗; っ Iｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW 0,13 0,7122 0,4252 0,3222 0,4147 0,7536 

X2 EBIT っ ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ 0,04 0,0701 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

X3 EBIT / aktiva 3,97 0,0302 0,0129 0,0154 0,0274 0,0244 

X4 デヴ┥H┞ っ ;ﾆデｷ┗; 0,21 0,0388 0,0323 0,0290 0,0353 0,0436 

X5 ﾗH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; っ ﾆヴく ┣=┗く 0,09 0,0888 0,2509 0,2811 0,0914 0,1078 

Index IN 05 0,94 0,72 0,65 0,57 0,93 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě37) 

2.3.5 SWOT analýza 

Na základE provedené strategické a finanční analýzy společnosti je nyní vhodné se 

zamEUit na vytvoUení SWOT analýzy, která bude zahrnovat nejzásadnEjší faktory, které 

společnost ovlivOují. Její pUístup rozlišuje dvE charakteristiky vnitUního potenciálu 

podniku Ěsilné a slabé stránkyě a dvE charakteristiky vnEjšího potenciálu podniku 

ĚpUíležitosti a hrozbyě. VnitUní potenciál vyjadUuje, jak je podnik schopný využít 

vnEjšího prostUedí ke zvýšení své vnitUní hodnoty a dá se Uíci, že tyto faktory jsou do 

určitE míry společností ovlivnitelné. Na druhou stranu pUíležitosti a hrozby jsou dány 

prostUedím, ve kterém se podnik vyskytuje a často je nem]že pUíliš ovlivnit, m]že se na 

tyto faktory však jistým zp]sobem pUipravit. 
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Tabulka 22: SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY ふSぶ SLABÉ STRÁNKY ふWぶ 

- AHゲﾗﾉ┌デﾐｹ ﾏﾗﾐﾗヮﾗﾉ ﾐ; SﾗS=┗ﾆ┌ ; ﾗS┗ﾗS 
vody 

- Nｹ┣ﾆY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┗ﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 
(;ﾆIｷﾗﾐ=ギｷ ヮギｹﾉｷジ ﾐWﾗLWﾆ=┗;ﾃｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞) 

- Dﾉﾗ┌ｴﾗﾉWデ= デヴ;SｷIW ; ┣ﾆ┌ジWﾐﾗゲデｷ 
- Sデ=ﾉｹ ; ﾉﾗ;ﾃ=ﾉﾐｹ ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐIｷ 
- Technologie 

- Nｹ┣ﾆ= ┣;Sﾉ┌┥Wﾐﾗゲデ  
- SIｴﾗヮﾐﾗゲデ ヮﾗSﾐｷﾆ┌ ゲヮﾉ=IWデ ┎┗[ヴ┞ 

- SIｴﾗヮﾐﾗゲデ ヮﾗSﾐｷﾆ┌ ﾆ;┥SﾗヴﾗLﾐ[ デ┗ﾗギｷデ 
rezervy a realizovat investice 

- NW┌ゲデ=ﾉ; ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;IW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｹ 
- DﾗHヴ= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; ; SﾗH; ゲヮﾉ;デﾐﾗゲデｷ 

┣=┗;┣ﾆ└  
- V┠ジW Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠Iｴ ｴﾏﾗデﾐ┠Iｴ aktiv 

- Kvalita vody v ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ 
ゲヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ヮヴﾗ ┗ﾗS┌ ﾆﾗﾃWﾐWIﾆﾗ┌ 

 

- U┥ｹ┗=ﾐｹ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆa ﾐWﾆﾗﾏヮ;デｷHｷﾉﾐｹIｴ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;LﾐｹIｴ ゲ┞ゲデYﾏ└ 

- Aktiva ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ ﾃゲﾗ┌ ﾏ=ﾉﾗ ┗┞┌┥ｷデ;, 

Iﾗ┥ ┣ﾆヴWゲﾉ┌ﾃW ┗[デジｷﾐ┌ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┌ﾆ;┣;デWﾉ└ 

- NWW┝ｷゲデ┌ﾃW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪﾗ┗= ゲデヴ;デWｪｷW に 

ヮヴﾗヮ;ｪ;IW ﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ﾆﾗｴﾗ┌デﾆﾗ┗Y ┗ﾗS┞ 

- Nｹ┣ﾆ┠ ┣ｷゲﾆ ; ヴWﾐデ;Hｷﾉｷデ; (デﾗ ﾃW ﾗ┗ジWﾏ 
S=ﾐﾗ ゲデヴ;デWｪｷｹ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷぶ 

- Tｷゲﾆ ﾏ;ヮが ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ; ヮﾉ=ﾐ└ ﾃW ギWジWﾐ 
W┝デWヴﾐ[ 

- S┞ゲデYﾏ ┌┣;┗ｹヴ=ﾐｹ ゲﾏﾉ┌┗ ゲ dodavateli a 

┣ヮ└ゲﾗH ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;IW ┗WギWﾃﾐ┠Iｴ ┣;ﾆ=┣Wﾆく  
- Pﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ┣Sヴ;┥ﾗ┗;デ ゲﾉ┌┥H┞ ヮギｷ ┗┞┌┥ｹ┗=ﾐｹ 

aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSﾆ└ ﾗS ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗;デWﾉ└ 
Sﾗデ;Iｹが ﾆデWヴY ﾆ デﾗﾏ┌ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ ﾐ┌デｹ 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI ふOぶ HROZBY (T) 

- Rﾗ┣┗ﾗﾃ ﾐﾗ┗┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ a v nich 

ヴﾗゲデﾗ┌Iｹ ゲヮﾗデギWH; ┗ﾗS┞ 

- )Sヴ;┥ﾗ┗=ﾐｹ H;ﾉWﾐY ┗ﾗS┞ 

- Rﾗゲデﾗ┌Iｹ デヴWﾐS ヮﾗSヮﾗヴ┞ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ 
ヮヴﾗゲデギWSｹ に ┗[デジｹ ヮﾗLWデ Sﾗデ;LﾐｹIｴ 
ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ゲデ=デ┌ ; EU ﾐ; ヮﾗSヮﾗヴ┌ デYデﾗ 
oblasti 

- Rﾗ┣┗ﾗﾃ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｹ ﾐ; Lｷジデ[ﾐｹ ; 
┎ヮヴ;┗┌ ┗ﾗS┞ 

- H;┗=ヴｷW ; ﾐWヮギｹ┣Wﾒ ヮﾗL;ゲｹ 
- )ﾏ[ﾐ; ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾐｹIｴ a;ﾆデﾗヴ└ に ┣=ﾆﾗﾐ┌ ﾗ 

vodovﾗSWIｴ ; ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IｹIｴ Lｷ ﾗ ┣;S=┗=ﾐｹ 
┗WギWﾃﾐ┠Iｴ ┣;ﾆ=┣Wﾆ 

- PﾗﾉｷデｷIﾆY a;ﾆデﾗヴ┞ に ﾗHﾏ[ﾐ; ┗;ﾉﾐY 
hromady デ┗ﾗギWﾐY ┣=ゲデ┌ヮIｷ ﾏ[ゲデ ; ﾗHIｹ,  

- PﾗﾉｷデｷIﾆY a;ﾆデﾗヴ┞ に vztah s EU ; ゲﾐｹ┥Wﾐｹ 
ヮﾗLデ┌ Sﾗデ;Iｹ 

- )ヮギｹゲﾐ[ﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ Sﾗデ;LﾐｹIｴ デｷデ┌ﾉ└  

- )ヮギｹゲﾐ[ﾐｹ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ┣=ﾆﾗﾐ└ 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4 VeUejné zakázky 

Jak bylo zmínEno výše, pUi analýze legislativních faktor], které ovlivOují činnost 

společnosti, Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s., jsou podle zákona č. 134/2016 Sb., 

veUejným zadavatelem, a to podle § 4 odstavec 1 citovaného zákona Ědále jen zákon o 

zadávání veUejných zakázekě. Jedná se totiž o společnost, tedy jinou právnickou osobu, 

která byla založena nebo zUízena za účelem uspokojování potUeb veUejného zájmu a jiný 

veUejný zadavatel ji pUevážnE financuje, m]že v ní uplatOovat rozhodující vliv nebo 

jmenuje nebo volí více než polovinu člen] v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.  
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PUičemž statutární orgán volí jednotlivé obce a mEsta zastoupená v této společnosti, tedy 

jiní veUejní zadavatelé, čímž je splnEna zákonná podmínka pro to, aby byla tato 

právnická osoba veUejným zadavatelem. 

Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s., jako veUejný zadavatel vykonává činnost, která je 

z pohledu zákona o zadávání veUejných zakázek relevantní činností1 a pro tento druh 

zadavatel] Ěčinnostíě platí dle tohoto zákona jiné podmínky. PUi výkonu relevantní 

činnosti jsou zadavatelé povinni zadávat jen veUejné zakázky, které pUesahují finanční 

limit stanovený zvláštním právním pUedpisem. 

Tímto právním pUedpisem je Vyhláška č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limit] 

(32) a částek pro účely zákona o zadávání veUejných zakázek ze dne 11. kvEtna 2016, 

který stanovuje limity pro nadlimitní sektorové veUejné zakázky na dodávky a služby ve 

výši 11.413.000,- Kč. Sektorové veUejné zakázky na stavební práce pak finanční limit 

pro určení nadlimitní veUejné zakázky na stavební práce ve výši 142.66Ř.000,- Kč. 

Z tEchto výše popsaných zákonných ustanovení lze tedy dovodit, že veUejný zadavatel 

nebo jiná osoba je povinen Uídit se zákonem o zadávání sektorových veUejných zakázek 

pouze v pUípadE, kdy pUedpokládaná hodnota takové sektorové veUejné zakázky dosáhne 

nebo pUesahuje provádEcím pUedpisem definovaný finanční limit, tedy, že je povinen 

postupovat podle zákona o zadávání veUejných zakázek pouze v pUípadE nadlimitních 

sektorových veUejných zakázek.  Pro podlimitní sektorové veUejné zakázky nestanoví 

zákon ani jiný právní pUedpis žádná obecnE závazná pravidla a ponechává na v]li 

zadavatele, jakým zp]sobem dospEje k uzavUení pUíslušné smlouvy. Takový stav dává 

velký prostor pro uplatnEní hospodáUské soutEže mezi dodavateli. 

2.4.1 Zp]sob zadávání a zadané zakázky 

PUestože společnost VůK BUeclav po poslední úpravE právních pUedpis] je veUejným 

zadavatelem, který vykonává relevantní činnost a není tak povinna u zakázek, které 

nedosahují výše limit] citované vyhlášky, postupovat dle zákona. Z vnitUního 

dotazování vyplynulo, že tak ale z nevEdomosti stále činí. ů právE v této oblasti lze dle 

                                                 

1Relevantní činností se rozumí služby, dodávky a stavební práce spojené s energetikou, plynárenstvím, 
vodárenstvím a jinými specifickými službami pro veUejnost. 
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mého názoru nalézt prostor pro možnou úsporu finančních prostUedk], a to zavedením 

alternativních a stejnE transparentních postup] pUi zadávání zmínEných zakázek. 

Z tohoto d]vodu jsem se zamEUil na analýzu veUejných zakázek Ěči pouze zakázekě, 

které společnost zahájila a následnE dokončila v letech 2014 - 2016. Tyto zakázky jsou 

uvedeny v následující tabulce. Cena dle smlouvy a pUedpokládaná hodnota byla zjištEna 

z profilu zadavatele VůK BUeclav Ě34ě, popUípadE byla pUedpokládaná hodnota zjištEna 

z interních materiálu společnosti. Úspora byla kalkulována jako podíl ceny ze smlouvy 

a pUedpokládané hodnoty. 

Tabulka 23: Podrobný pUehled zakázek zahájených v roce 2016 

ROK 
Název veUejné zakázky 

Druh 
VZ 

Typ 
Uízení PH bez DPH Cena dle smlouvy 

bez DPH 
Úspora 
proti PH ZAHÁJENÍ 

2016 
Valtice - ┌ﾉく SデギWﾉWIﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
kanalizace  

Sp VZMR 540 000,00 521 878,00 3,36% 

2016 
H┌ゲデﾗヮWLW - ┌ﾉく H;┗ﾉｹLﾆﾗ┗; - sanace 

ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

Sp VZMR 1 320 000,00 1 244 938,00 5,69% 

2016 
PﾗSｷ┗ｹﾐが ┌ﾉく M;ゲ;ヴ┞ﾆﾗ┗ﾗ ﾐ=ﾏく ; 
R┞H=ギW - sanace kanalizace 

HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

Sp VZMR 1 500 000,00 1 497 830,00 0,14% 

2016 
V;ﾉデｷIWが ┌ﾉく Pく BW┣ヴ┌LW - sanace 

ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

Sp VZMR 1 600 000,00 1 555 300,00 2,79% 

2016 
LWSﾐｷIWが ┌ﾉく PWﾆ;ギゲﾆ= - oprava 

vodovodu a kanalizace  

Sp VZMR 2 920 000,00 2 699 692,00 7,54% 

2016 
ČOV BギWIﾉ;┗ に rekonstrukce 

ﾆ;ﾉﾗ┗Yｴﾗ ｴﾗゲヮﾗS=ギゲデ┗ｹ  

Sp VZMR 4 500 000,00 4 548 521,00 -1,08% 

2016 

Sﾆ┌ヮｷﾐﾗ┗┠ ┗ﾗSﾗ┗ﾗS H┌ゲデﾗヮWLW - 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ヮヴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ 
ヮﾗ┗ﾗﾉWﾐｹ  

S VZMR 1 850 000,00 1 792 000,00 3,14% 

2016 

V;K BギWIﾉ;┗ に Jｹﾏ;Iｹ ┎┣Wﾏｹ LWSﾐｷIW 
に ┣┗┠ジWﾐｹ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ に ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ 
ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ヮヴﾗ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ゲデ;┗H┞  

S VZMR 1 850 000,00 1 778 000,00 3,89% 

2016 
N=ﾆ┌ヮ ヱ ﾆゲ ﾐ=ﾆﾉ;Sﾐｹｴﾗ ┗ﾗ┣ｷSﾉ; ゲ 
デギｹゲデヴ;ﾐﾐﾗ┌ ゲﾆﾉ=ヮ[Iｹ ﾆﾗヴHﾗ┌  

D ZPT 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00% 

2016 
VWﾉﾆY N[ﾏLｷIWが ┌ﾉく Oゲ┗ﾗHﾗ┣Wﾐｹ ; 
Bヴﾐ[ﾐゲﾆ= - ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ 
vodovodu  

Sp VZMR 1 400 000,00 1 143 144,00 18,35% 

2016 
ČS Vヴ;ﾐﾗ┗ｷIW - VDJ Pﾗ┌┣Sギ;ﾐ┞が 
┗┠デﾉ;Lﾐ┠ ギ;S - shybka pod Svratkou  

Sp VZMR 650 000,00 597 531,00 8,07% 

2016 N=ﾆ┌ヮ ン ﾆゲ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┗ﾗ┣ｷSWﾉ ﾆﾗﾏHｷ D VZMR 763 000,00 671 808,00 11,95% 

2016 N=ﾆ┌ヮ ヲ ﾆゲ vozidel SUV pohonu 4x4 D VZMR 740 000,00 722 314,00 2,39% 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7168
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7168
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7162
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7162
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7161
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7161
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7161
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7159
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7159
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7101
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7101
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7080
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=7080
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6934
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6934
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6934
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6934
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6933
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6933
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6933
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6933
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6901
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6901
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6876
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6876
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6876
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6875
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6875
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6874
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6873
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2016 
ン ﾆゲ ┌┥ｷデﾆﾗ┗┠Iｴ ┗ﾗ┣ｷSWﾉ ; ヱ ﾆゲ 
vestavby  

D VZMR 1 620 000,00 1 594 895,00 1,55% 

2016 
BギWIﾉ;┗ - ┌ﾉく BギWデｷゲﾉ;┗ﾗ┗; - 
Sデヴﾗﾏﾗギ;Sﾐｹが ﾗヮヴ;┗; ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW ; 
vodovodu  

Sp VZMR 2 800 000,00 2 697 122,00 3,67% 

2016 
BギWIﾉ;┗ - N=ヴﾗSﾐｹIｴ ｴヴSｷﾐ└ - 
Fibichova, oprava vodovodu  

Sp VZMR 1 550 000,00 1 495 230,00 3,53% 

2016 
PWヴﾐ=が ┣; ﾆﾗゲデWﾉWﾏ - oprava 

vodovodu  

Sp VZMR 790 000,00 750 176,00 5,04% 

2016 
Nosislav, ┌ﾉく M[ゲデWLﾆﾗ IIく L=ゲデ - 
oprava vodovodu  

Sp VZMR 3 300 000,00 3 101 887,00 6,00% 

2016 
ÚV );ﾃWLｹ - ﾗヮヴ;┗; L=ゲデｷ ヮ└┗ﾗSﾐｹ 
budovy  

Sp VZMR 1 320 000,00 1 110 398,00 15,88% 

2016 
BギWIﾉ;┗ - ┌ﾉく VWゲﾉ;ギゲﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
kanalizace  

Sp VZMR 5 950 000,00 5 876 092,00 1,24% 

2016 DﾗS=┗ﾆ; ┗ﾗSﾗﾏ[ヴ└  D VZMR 1 350 000,00 1 344 530,00 0,41% 

2016 
Lednice - V;ﾉデｷIﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 

vodovodu  

Sp VZMR 1 365 000,00 1 215 790,00 10,93% 

2016 
Valtice - ┌ﾉく Nﾗ┗=が ﾗヮヴ;┗; ┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌ 
a kanalizace  

Sp VZMR 3 200 000,00 3 291 958,00 -2,87% 

  )AKÁ)KY CELKEM     45 178 000,00 43 551 034,00 3,60% 

  ) デﾗｴﾗ SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ CELKEM     10 473 000,00 10 203 547,00 2,57% 

  ) デﾗｴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW CELKEM     34 705 000,00 33 347 487,00 3,91% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě33, 34, 35) 

VysvEtlivky 

VZ – veUejná zakázka, PH – pUedpokládaná hodnota, Sp – Stavební práce, D – Dodávky, S – Služby, 

VZMR – VeUejná zakázka malého rozsahu, ZPT – Zjednodušené podlimitní Uízení 

Z výše uvedeného pUehledu vyplývá, že společnost dosahuje proti svým pUedpoklad]m 

úspor v Uádu jednotek procent, což neodpovídá obvyklému pomEru nabídkových cen 

v rámci soutEžního prostUedí. VEtšina zkoumaných zakázek byla zadávána jako veUejná 

zakázka malého rozsahu, které dle osobního zjištEní nemají ve společnosti nastavena 

žádná jasná pravidla, což m]že být pUíčinou takto nízké odchylky.  

ObdobnE byla provedena analýza zadávaných zakázek v roce 2014 a 2015, kde byly 

zjištEny obdobné závEry.  

Tabulka 24: PUehled zakázek zahájených v roce 2014 a 2015 

ROK 
Název veUejné zakázky   PH bez DPH Cena dle smlouvy 

bez DPH 
Úspora 
proti PH ZAHÁJENÍ 

2015 )AKÁ)KY CELKEM     73 101 235,00 71 856 681,00 1,70% 

2015 ) デﾗｴﾗ SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ CELKEM     8 750 000,00 8 921 523,00 -1,96% 

2015 ) デﾗｴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW CELKEM     64 351 235,00 62 935 158,00 2,20% 

2014 )AKÁ)KY CELKEM     125 882 226,00 129 305 725,00 -2,72% 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6482
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6482
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6481
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6481
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6481
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6312
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6312
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6170
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6170
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6150
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6150
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6149
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6149
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6148
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6148
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=6074
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5961
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5961
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5960
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5960
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2014 
)AKÁ)KY CELKEM - HW┣ ﾐWﾗH┗┞ﾆﾉY 
┣;ﾆ=┣ﾆ┞ 

    45 875 012,00 44 606 789,00 2,76% 

2014 ) デﾗｴﾗ SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ CELKEM     14 099 000,00 13 730 292,00 2,62% 

2014 ) デﾗｴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW CELKEM     31 776 012,00 30 876 497,00 2,83% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (33, 34, 35) 

V celkové hodnotE zahájených zadávaných zakázek je v roce 2015 opEt dosaženo úspor 

v Uádu jednotek procent, v roce 2014 úspor dokonce ani dosaženo nebylo. Tato 

skutečnost je ovšem zp]sobena jednou velkou zakázkou, jejíž smluvní cena výraznE 

pUesáhla pUedpokládanou hodnotu, a to z toho d]vodu, že smlouva byla uzavUena 

s dodavatelem, který podal až tUetí nejlepší nabídku, pUičemž první 2 se pohybovaly 

výraznE pod pUedpokládanou hodnotou. Zadavatel první dva dodavatele ze zadávacího 

Uízení vyloučil kv]li výrazným pochybením v jejich nabídkách. Pokud bychom tuto 

zakázku do pUehledu nezahrnuli, dosáhneme výsledné hodnoty obdobné jako 

v pUedchozích dvou zkoumaných letech. Podrobné údaje o jednotlivých zakázkách 

v letech 2014 a 2015 jsou v pUíloze této práce. 

Pouze pro upozornEní, na první pohled se m]že zdát, že výdaje na zakázky se 

v jednotlivých letech značnE liší, je ovšem nutné brát v potaz, že celková roční hodnota 

zakázek nevyjadUuje skutečnou finanční náročnost v daném roce, ale pUedstavuje 

hodnotu smluv uzavUených v daném roce, jejichž realizace a finanční vypoUádání 

probíhalo i v letech následujících. 

V současné dobE probíhá sjednávání úplatných smluv u zakázek malého rozsahu 

s konkrétními dodavateli formou poptávkové Uízení, v jehož rámci společnost oslovuje 

bu@ jednoho konkrétního dodavatele, nebo více, nejčastEji 3 dodavatele, a to zejména 

z regionu BUeclavska. PopUípadE dodavatele, se kterými má z minulosti dobré 

zkušenosti. NáslednE zcela neformálnE doporučí odborná komise vedení společnosti 

jednoho z oslovených dodavatel], který podal nabídku, k uzavUení smlouvy. Po 

souhlasu vedení společnosti je smlouva uzavUena. Tím, že se společnost zamEUuje na 

regionální firmy nebo výjimečnE na dodavatele s dobrými referencemi, vytváUí určitý 

omezený okruh potencionálních dodavatel], u nichž v pr]bEhu času jsou vytvoUeny 

podmínky pro jejich vzájemnou konzultaci a snížení konkurenčního prostUedí. Tím jsou 

nabídkové ceny v nEkterých pUípadech bez vlivu hospodáUské soutEže a je zcela zUejmé, 

že za jinak nastavených podmínek, by bylo možné dosáhnout cen výhodnEjších. 
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Pokud se týká postup] společnosti u zakázek, které podléhali nebo podléhají právní 

pUedpis]m upravujícím zadávání veUejných zakázek, využívá společnost k administraci 

takových proces] vlastní kapacity, popUípadE u velkých zakázek externího 

administrátora. 

2.4.2 Výzkum 

V následující části je výzkum, zamEUený na oblast zadávání veUejných zakázek, a to 

konkrétnE na vztah mezi pUedpokládanou hodnotou veUejné zakázky a vysoutEženou 

cenou. Výzkum byl proveden v roce 2016 v období od února do dubna v rámci 

pUedmEtu „Výzkumné metody v Uízení“ a v dobE účinnosti pUedchozí právní úpravy, tj. 

zákona č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách. Na dosažené výsledky a jejich 

interpretaci by to však nemElo mít témEU žádný vliv, protože postupy u jednotlivých 

druh] zadávacího Uízení se témEU nezmEnily. 

Cíl výzkumu 

Na základE provedené analýzy zadávaných veUejných zakázek společnosti VůK BUeclav 

jsem zjistil, že vykazovaná úspora veUejných prostUedk] je nižší, než je tomu obvyklé u 

jiných zadavatel] (po konzultaci s firmou RTS, a.s., Ing, Markem Slabým, jsem zjistil, 

že obvyklá výše úspor proti pUedpokládané hodnotE veUejné zakázky se pohybuje 

výraznE nad zjištEnými hodnotami v části 2.4.1 této práceě, což mE vedlo k provedení 

tohoto výzkumu a získání pr]kazných informací o obvyklé hodnotE úspor v závislosti 

na zvoleném zadávacím Uízení. 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je tedy zjistit, jaký druh zadávacího Uízení zadavatel]m 

pr]mErnE pUináší nejvEtší úsporu finančních prostUedk] a kolik taková úspora pr]mErnE 

činí. Toho bude dosaženo tak, že budu porovnávat pUedpokládanou hodnotu veUejné 

zakázky s konečnou, vysoutEženou cenou. Na základE výsledk] pak budu schopen 

vybranému podniku v návrhové části doporučit nejekonomičtEjší postup, pUi uzavírání 

dodavatelských smluv, který bude reflektovat postupy užívané v druzích Uízení 

s nejvEtší mírou úspory. 

V odborné veUejnosti existoval pUed tímto výzkumem spor, o vhodnosti postup] 

zadavatel] pUi vynakládání veUejných prostUedk], který z tEchto zp]sob] je pro 
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zadavatele nejvýhodnEjší. Provedeným výzkumem jsem se snažil prokázat, že 

otevUenost soutEže mezi dodavateli je základní pUíčinou snížení konečných cen za 

provedení veUejné zakázky.  

Výzkumné otázky 

Centrálními zkoumané otázky, na které v rámci svého výzkumu pokusím odpovEdEt, 

jsou formulovány takto: 

- Jaké druhy zadávacího Uízení pUináší zadavatel]m pUi zadávání veUejných 

zakázek nejvEtší úsporyť   

- Kolik činí pr]mErná úspora jednotlivých druh] zadávacích Uízení proti 

pUedpokládané hodnotE veUejné zakázkyť 

Metoda výzkumu a zp]sob sbEru dat  
Jako metoda sbEru dat byla zvolena analýza veUejnE dostupných dokument], která byla 

doplnEna o data získána z interních dokument] vybraných společností. Po jejich 

protUídEní byl zvolen primární postup pro provedení výzkumu, a to statistická metoda 

ukazatel] polohy, konkrétnE aritmetický pr]mEr Ě43ě. Výchozím podkladem pro získání 

základních údaj] je soubor dat o již zadaných veUejných zakázkách získaných z veUejnE 

dostupných zdroj], tedy z VEstníku veUejných zakázek a profil] náhodnE vybraných 

zadavatel], a dále pr]zkumem trhu u odborných společností zabývajících se 

administrací zadávacích Uízení - společnosti RTS, a.s., S-Invest s.r.o., a společnost 

EUROTENDER s.r.o.  

Informace o veUejných zakázkách byly pUevzaty pUevážnE z oznámení o zahájení 

zadávacího Uízení, popUípadE z výzvy k podání nabídky, a to podle druhu zadávacích 

Uízení, kde užší a otevUené Uízení se uveUejOuje ve VEstníku veUejných zakázek Ězde tedy 

z oznámeníě, kdežto jednací Uízení bez uveUejnEní a zjednodušené podlimitní Uízení 

uveUejOovány ve VEstníku veUejných zakázek nejsou Ězde tedy z výzvy k podání 

nabídkyě. Údaj z oznámení je volnE pUístupný v informačním systému o veUejných 

zakázkách Ěadresa: www.vestnikverejnychzakazek.czě, který vede Ministerstvo pro 

místní rozvoj a údaj z výzvy je pUevzat od administrátora veUejných zakázek, či z profilu 

zadavatel], jehož elektronická adresa je volnE pUístupná v tomtéž systému veUejných 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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zakázek. Dané databáze jsem zvolil z d]vodu, že obsahují základní a pravdivé 

informace nezbytné pro provedení výzkumu, což jiné databáze neobsahují. 

Výše uvedené společnosti jsem si zvolil z d]vodu, že VEstník veUejných zakázek nebo 

spíše hlavnE profily zadavatel] často neobsahují všechny relevantní informace ĚhlavnE 

údaj o pUedpokládané hodnotE veUejné zakázkyě, které jsou pro tento výzkum nezbytné.  

Tyto společnosti na trhu zcela pravidelnE zastupují zadavatele veUejných zakázek a mají 

dostatek zkušenosti a potUebných informací pro provedení mého výzkumu. Tyto 

společnosti byly vybrány rovnEž proto, že S-Invest s.r.o. a EUROTENDER s.r.o. mimo 

administraci zakázek provádí i technický dozor a mají tedy praktické zkušenosti s pUímo 

s cenami realizovaných staveb a společnost RTS a.s., je autorem jedné z 

nejpoužívanEjších cenových soustav a má odborné teoretické znalosti z oblasti tvorby 

cen stavebních prací. Od tEchto firem bylo tedy možné načerpat cenné informace, které 

mohly být ve výzkumu zužitkovány. 

K provedení mého výzkumu tedy nejlépe posloužila metoda archivního výzkumu, kde 

jsem analyzoval u každé zkoumané veUejné zakázky relevantní údaje a z tEchto údaj] 

jsem následnE provedl stanovení konkrétní jednotlivé odchylky nabídkové ceny od 

pUedpokládané hodnoty veUejné zakázky. NáslednE syntézou takto získaných údaj] 

podle jednotlivých druh] zadávacích Uízení, jsem zjistil pr]mErné hodnoty tEchto 

odchylek. Metoda srovnání mi dále umožnila porovnat vzájemné vazby, což mi ve 

finále dovolilo vyslovit relevantní závEr daného výzkumu. 

Zp]sob výbEru zkoumaných zakázek 

Zkoumané zakázky byly zvoleny zcela náhodnE, a to jak od výše uvedených firem, tak i 

z vEstníku veUejných zakázek a profilu zadavatel]. V rámci výzkumu byly zkoumány 

jak zakázky na stavební práce, tak i zakázky na dodávky a služby. Platilo jediné 

pravidlo, že o zakázce musejí být dostupné všechny potUebné informace a pUedmEt 

zakázky není pUíliš specifický a mohl by tak vybočovat od ostatních zakázek. U zakázek 

na stavební práce byly primárnE voleny zakázky v oboru pozemního a inženýrského 

stavitelství, jako nejčastEjší druh stavební zakázek zadávaných společností VůK 

BUeclav, protože jiné obory stavitelství vykazují odlišné charakteristiky odchylek 

nabídkových cen. Snažil jsem se také o rovnomErné zastoupení r]zných druh] staveb 
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(rekonstrukce, novostavby, modernizace, rozšíUení – zastoupeno rovnomErnE), tak aby 

zvolený datový soubor byl dostatečnE reprezentativní a byly zde zastoupeny všechny 

nejbEžnEjší druhy stavebních prací. U zakázek na dodávky jsem se soustUedil, aby byly 

zastoupeny r]zné druhy nákupu materiál], náhradních dík], dopravních prostUedk], 

chemikálií a podobnE. U služeb zase na zakázky na projektovou činnost, technické 

dozory staveb, koordinátory BOZP a činnosti související s realizací pozemních a 

inženýrských staveb. VýOatek z tohoto datového souboru je uveden v pUíloze této práce.  

Velikost datového souboru 

PUestože pomEr mezi zkoumanými zakázkami a všemi zadanými zakázkami je pomErnE 

malý, p]jde z vytvoUeného datového souboru vyjádUit obecné závEry, jejichž platnost je 

sice ovlivnEna velikostí zkoumaného souboru dat, ale pUedstavuje určitý trend, dle 

kterého p]jdou stanovit platné závEry. V České republice bylo mezi lety 2011 – 2015 

ročnE pr]mErnE zadáno 3000 - 4000 veUejných zakázek na stavební práce a 8000 – 

10000 veUejných zakázek na dodávky a služby Ě27ě. V datovém souboru bylo zkoumáno 

celkem 1Ř5 náhodnE vybraných veUejných zakázek na stavební práce v oboru 

pozemního a inženýrského stavitelství a 280 náhodnE vybraných veUejných zakázek na 

dodávky a služby, z toho 155 na dodávky a 125 na služby.  

Ze zkoumaných veUejných zakázek na stavební práce v oboru pozemního a 

inženýrského stavitelství bylo 23 veUejných zakázek zadáno formou jednací Uízení bez 

uveUejnEní, 47 formou užšího Uízení, 45 formou zjednodušených podlimitních Uízení a 

70 formou otevUeného zadávacího Uízení, zadaných v letech 2011-2015. Ze zkoumaných 

veUejných zakázek na dodávky a služby bylo, 67 formou užšího Uízení, 76 formou 

zjednodušených podlimitních Uízení a 137 formou otevUeného zadávacího Uízení, 

zadaných v letech 2011-2015. Jednací Uízení bez uveUejnEní se u tohoto druhu veUejných 

zakázek nevyužívá. 

Zakázky byly čerpány od r]zných a náhodnE vybraných zadavatel], konkrétnE od 10Ř 

Ěcož je zhruba 4,3 veUejné zakázky od jednoho zadavateleě, a to pUevážnE od mEst a obcí 

p]sobících na MoravE. PUi výbEru jednotlivých druh] zadávacího Uízení byla brána 

v potaz jejich četnost, kde nejčastEji používané otevUené Uízení je zastoupeno nejvíce 

krát a nejménE užívané je jednací Uízení s uveUejnEní. Po 1. 10. 2016, kdy vstoupil 
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v platnost nový zákon o zadávání veUejných zakázek, by novE nejvíce zastoupeným 

druhem bylo zjednodušené podlimitní Uízení, u kterého došlo k posunu zákonných 

finančních limit] pro jeho užití Ěna úkor otevUeného Uízeníě. Existující ještE další druhy 

zadávacích Uízení, ale tEch je užíváno velmi zUídka. 

Zp]sob stanovení odchylek a zp]sob vyhodnocení výsledk] 

PUi zkoumání vybraného datového souboru a vztahu nabídkových cen k pUedpokládané 

hodnotE byla vypočtena u každé jednotlivé veUejné zakázky na stavební práce odchylka 

nejnižší nabídkové ceny Ětedy ceny vybraného dodavateleě od pUedpokládané hodnoty 

veUejné zakázky podle vzorce 津勅珍津沈:�í 津銚長í鳥賃墜塚á 頂勅津銚椎�勅鳥椎墜賃鎮á鳥銚津á 朕墜鳥津墜痛銚 茅 などど. Tato odchylka byla zaUazena 

do grafu podle jednotlivých druh] zadávacích Uízení a z četnosti výskytu byl odvozen 

závEr o nejbEžnEjší Ěnejvíce se vyskytující, pr]mErnéě, tedy obvyklé odchylce.  

PUedpokládaná hodnota 

PUedpokládaná hodnota je pro výzkum jedním z nejd]ležitEjších údaj] a pUedstavuje 

výši finančního plnEní, které zadavatele očekává za splnEní veUejné zakázky a poskytuje 

dodavatel]m určité vodítko, pro stanovení jejich nabídkové ceny. PUedpokládaná 

hodnota u zakázek na stavební práce je vypočtena zpracovatelem projektové 

dokumentace podle teoretických cen stavebních prací definovaných nEkterou z 

cenových soustav, kde je rovnEž popsána i metoda jejího stanovení. U veUejných 

zakázek na dodávky a služby vychází pUedpokládaná hodnota z údaj] minulých období, 

popUípadE z konkrétních informací prezentovaných výrobci materiálu či poskytovatel] 

služeb a z toho d]vodu jsou zjištEné odchylky nižší, než u veUejných zakázek na 

stavební práce, kde pUedpokládaná hodnota vychází z teoretických cen, zpracovaných 

specializovanými organizacemi. 

Pevná pravidla jejího pUesného stanovení však v právních pUedpisech nejsou stanovena a 

údaj o pUedpokládané hodnotE má tak menší vypovídací hodnotu, ale pro účely srovnání 

je dostatečná, nebo[ vyjadUuje očekávání zadavatele, kolik za veUejnou zakázku zaplatí. 

Samotný výzkum pro zakázka na stavební práce 

Nyní následuje celý výzkum pro veUejné zakázky na stavební práce v oboru pozemního 

a inženýrského stavitelství. U veUejných zakázek na dodávky a služby jsou v závEru 
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prezentovány pouze výsledky. Zakázky na stavební práce jsem si vybral, protože mají 

ve vybrané společnosti nejvEtší zastoupení a z hlediska vynaložených finančních 

prostUedk] se společnosti a jejího hospodaUení dotýkají mnohem citelnEjším zp]sobem.  

Výzkum u veUejných zakázek na stavební práce byl tedy proveden na 1Ř5 zakázkách a 

z toho bylo 23 zadáno jednací Uízení bez uveUejnEní, 47 formou užšího Uízení, 45 formou 

zjednodušených podlimitních Uízení a 70 formou otevUeného zadávacího Uízení. 

Graf 9: počet jednotlivých druh] zadávacích Uízení ve zkoumaném souboru 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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30% proti pUedpokládané hodnotE. U 10,00% Ě7ě zakázek dosahovala odchylka úspory 

mezi 30 – 40% proti pUedpokládané hodnotE a u 7,15% Ě5ě zakázek dosahovala 

odchylka úspory nad 40%. PUičemž maximální odchylka dosáhla úspory 47,Ř3% proti 

pUedpokládané hodnotE a pr]mErná odchylka ze všech zkoumaných zakázek vykazuje 

hodnotu 16,11%. 

Graf 10: Odchylky nabídkových cen v rámci otevUeného Uízení 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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omezen, což se projevuje snížením míry úspory proti pUedpokládané hodnotE veUejné 

zakázky.  

V rámci datového souboru bylo zkoumáno 47 zakázek zadaných formou užšího Uízení a 

Řř,4% Ě42ě veUejných zakázek zadávaných touto formou bylo ukončeno s nabídkovou 

cenou pod úrovní pUedpokládané hodnoty veUejné zakázky. Tedy i tento typ zadávacího 

Uízení na rozdíl od výše prezentovaného závEru prokazuje, že naprostá vEtšina veUejných 

zakázek není v České republice pUedražena.   

U 57,47% Ě27ě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 0 – 10% proti pUedpokládané 

hodnotE. U 17,02% ĚŘě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 10 – 20% proti 

pUedpokládané hodnotE. U Ř,52% Ě4ě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 20 – 

30% proti pUedpokládané hodnotE. U 4,26% Ě2ě zakázek dosahovala odchylka úspory 

mezi 30 – 40% proti pUedpokládané hodnotE a u 2,13% Ě1ě zakázek dosahovala 

odchylka úspory nad 40%. PUičemž maximální odchylka dosáhla úspory 41,20% proti 

pUedpokládané hodnotE a pr]mErná odchylka Ěúsporaě ze všech zkoumaných zakázek 

vykazuje hodnotu 8,62%. 

Graf 11: Odchylky nabídkových cen v rámci užšího Uízení 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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PUi zkoumání této skupiny veUejných zakázek byl zjištEn nejvyšší počet zakázek 

Ě11,6%ě, u nichž byla nabídková cena nad nebo v úrovni pUedpokládané hodnoty 

veUejné zakázky a z grafu je rovnEž patrné, že maximální četnost odchylek v užším 

Uízení se pohybuje do 10% z pUedpokládané hodnoty, což potvrzuje teorii o výraznE 

menším tlaku očekávané konkurence na nabídkovou cenu. PUesto i tato forma 

zadávacího Uízení dosahuje úspory proti očekávání, by[ ne v takové míUe, jak je tomu u 

otevUeného Uízení. 

 Zjednodušené podlimitní Uízení 

NEkteré veUejné zakázky, jejichž pUedpokládaná hodnota nepUesáhla 10 mil. Kč, mohl 

zadavatel zadat formou zjednodušeného podlimitního Uízení, tj. pUímou výzvou 5 

pUedem vybraným dodavatel]m. Současná právní úprava posunula hranici veUejných 

zakázek na stavební práce zadávaných ve zjednodušeném podlimitním Uízení na hranici 

50 mil. Kč. Tento typ je v současnosti velmi obdobný otevUenému Uízení, pouze jeho 

uveUejnEní na profilu zadavatele ztEžuje dodavatel]m pUístup k tEmto informacím 

ĚOznámení o zakázce není totiž uveUejnEno ve VEstníku veUejných zakázekě. 

V rámci datového souboru bylo zkoumáno 45 zakázek zadaných formou 

zjednodušeného podlimitního Uízení a Ř4,45% Ě40ě veUejných zakázek zadávaných touto 

formou bylo ukončeno s nabídkovou cenou pod úrovní pUedpokládané hodnoty veUejné 

zakázky.  

U 4Ř,ř0% Ě22ě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 0 – 10% proti pUedpokládané 

hodnotE. U Ř,Řř% Ě4ě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 10 – 20% proti 

pUedpokládané hodnotE. U Ř,Řř% Ě4ě zakázek dosahovala odchylka úspory mezi 20 – 

30% proti pUedpokládané hodnotE. U 15,55% Ě7ě zakázek dosahovala odchylka úspory 

mezi 30 – 40% proti pUedpokládané hodnotE a u 2,22% Ě1ě zakázek dosahovala 

odchylka úspory nad 40%. PUičemž maximální odchylka dosáhla úspory 43,2Ř% proti 

pUedpokládané hodnotE a pr]mErná odchylka ze všech zkoumaných zakázek vykazuje 

hodnotu 11,53%. 
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Graf 12 Odchylky nabídkových cen v rámci zjednodušeného podlimitního Uízení 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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Zcela tak u tohoto typu chybí jakákoliv konkurence a i mnoho zákonem definovaných 

podmínek pro zadávací Uízení se na jednací Uízení bez uveUejnEní nevztahuje. 

Tento zp]sob m]že být jednou z možných pUíčin, proč se hovoUí o pUedražených 

zakázkách, popUípadE i o jiných negativních vlivech v oblasti veUejných zakázek, aniž 

by autoUi takových názor] vzali na vEdomí, že jde o zákonný zp]sob zadávacího Uízení a 

pro dodatečné stavební práce jediný logický a vEcnE možný postup. 

V rámci zkoumaného souboru bylo pouze 17,39% Ě4ě všech veUejných zakázek 

zadávaných formou jednacího Uízení bez uveUejnEní ukončeno s nabídkovou cenou pod 

úrovní pUedpokládané hodnoty veUejné zakázky a jejich odchylka nikdy nepUesáhla 10% 

pUedpokládané hodnoty, naopak spíše se pohyboval v úrovni do 3% pUedpokládané 

hodnoty. Naprostá vEtšina tEchto veUejných zakázek byla na úrovni pUedpokládané 

hodnoty (47,83% - 11ě a dále i podle očekávání mnoho takto zadávaných veUejných 

zakázek pUesáhlo pUedpokládanou hodnotu Ě34,7Ř% - 8) a to v nEkterých pUípadech až o 

40%. PUičemž maximální odchylka dosáhla úspory pouze 2,6Ř% proti pUedpokládané 

hodnotE a pr]mErná odchylka ze všech zkoumaných zakázek vykazuje hodnotu -5,47%, 

tedy značné navýšení p]vodnE očekávané ceny. 

Graf 13 Odchylky nabídkových cen v rámci jednacího Uízení bez uveUejnEní 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, nabídkové ceny se pohybují okolo pUedpokládané 

hodnoty, což je dáno skutečností, že cena vEtšiny dodatečných stavebních prací je pUi 

realizaci stavby projednána mezi zadavatelem a dodavatelem pUedem a dohodnutá 

částka bývá stanovena jako pUedpokládaná hodnota. Tam kde k takovému projednání 

nedojde a pUedpokládaná hodnota je stanovena podle nEkteré z cenových soustav2 

stavebních prací je zcela zUejmý „tlak“ dodavatele na maximální ceny, aby „dorovnal“ 

svoji p]vodní nabídkovou cenu, protože neexistuje konkurence, nemá zadavatel mnoho 

alternativ, jak takovému tlaku čelit. Jednací Uízení se tak ukazuje jako nejménE vhodná 

forma zadávacího Uízení a mEla by být používána pouze výjimečnE tam, kde jiný zp]sob 

není možný a mEla by se zvýšit odborná úroveO jednajících za zadavatele, aby dosáhli 

maximální úspory.  

Vyhodnocení 
Z výzkumu veUejných zakázek na stavební práce v oboru pozemního a inženýrského 

stavitelství vyplynulo, že pr]mErná odchylka ze všech zkoumaných zakázek zadaných 

formou: 

- otevUeného zadávacího Uízení vykazuje úsporu ve výši 16,11%, 

- užšího zadávacího Uízení vykazuje úsporu ve výši Ř,62%, 

- zjednodušeného podlimitního Uízení úsporu ve výši 11,53%, 

- jednacího Uízení bez uveUejnEní úsporu ve výši -5,47%, tedy nikoliv úsporu, 

ale navýšení p]vodnE očekávané ceny. 

Obdobný výzkum byl tedy proveden i pro veUejné zakázky na dodávky a veUejné 

zakázky na služby zadávané v letech 2011 až 2015 a dosáhnul výsledk]: 

- u otevUeného zadávacího Uízení vykazuje úsporu ve výši Ř,ř1%, 

- u užšího zadávacího Uízení vykazuje úsporu ve výši 4,25%, 

- u zjednodušeného podlimitního Uízení úsporu ve výši 7,11%, 

                                                 

2Cenová soustava je ucelený systém informací, metodických návod] a postup] pro stanovení ceny 
stavebního díla. 
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Zde byly výsledky dosažené úspory mnohem menší, nEž je tomu u zakázek na stavební 

práce. Je to dáno pUedevším tím, jak je u tEchto zakázek stanovena pUedpokládaná 

hodnota, která na rozdíl od zakázek na stavební práce vychází z údaj] minulých období, 

popUípadE z konkrétních informací prezentovaných výrobci materiálu či poskytovatel] 

služeb, dodavatel tak má mnohem menší možnosti úspory. U stavebních prací má 

naopak dodavatel možnosti vEtší, vzhledem k tomu že se vychází z teoretických cen 

stavebních prací a dodavatel m]že uplatnit své zkušenosti, efektivitu práce, technologie, 

zázemí, spolupráci atd. 

V následujícím grafu lze vidEt souhrn všech zakázek na stavební práce v oboru 

pozemního a inženýrského stavitelství a jejich odchylek od pUedpokládané hodnoty. Pro 

vEtší pUehled a názornost v nEm nejsou zobrazeny 2 zakázky s odchylkou 21,17 % a 

31,56 % a také všechny zakázky zadávané formou jednacího Uízení bez uveUejnEní. 

Graf 14: PUehledný souhrn odchylek skutečných cen od pUedpokládaných hodnot 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (33), (40), (41) 
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veUejných zakázek. Z výše dosažených úspor lze také stanovit hypotézu, že čím 

otevUenEjší je soutEžní prostUedí, tím nižší nabídkovou cenu zadavatel pr]mErnE obdrží. 

Z výzkumu nám tedy vyplynula pr]mErná úspora u jednotlivých druh] zakázek a druh] 

zadávacího Uízení a také, že nejúspornEjším druhem zadávacího Uízení je v obou 

pUípadech otevUené Uízení.  

Vezmeme-li v potaz celkovou hodnotu zakázek zadávaných společností VůK BUeclav a 

úsporu, kterou u nich doposud dosahuje, lze obecnE Uíci, že zmEnou systému zadávání 

m]že dosáhnout mnohem vyšších úspor, než jakých společnost dosahuje nyní. 

Společnosti lze také doporučit, aby u budoucích veUejných zakázek, tedy tEch, které 

pUekračují limity stanovené ve vyhlášce č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limit] a 

částek pro účely zákona o zadávání veUejných zakázek pro sektorové zadavatele, užívala 

výhradnE otevUeného výbErového Uízení. A také aby si v uzavíraných smlouvách pečlivE 

vymezila cenové podmínky pro provádEní víceprací, popUípadE aby provádEla i 

d]kladnou kontrolu projektových dokumentací, aby množství takových víceprací 

minimalizovala a vyvarovala se tak užívání jednacího Uízení bez uveUejnEní. 

Omezení výzkumu 

Provedený výzkum má však svá omezení, která snižují jeho vErohodnost, a je tUeba 

k nim pUihlížet. Jedná se o: 

 Nedostatečná velikost datového souboru – velikost datového souboru mohla 

být vEtší a dosažené výsledky nelze brát jako absolutní, ale pouze jako 

informativní a pUibližné. 

 Ne každá zakázka je stejná – pUedmEt každé zakázky je odlišný a obvyklá 

úspora u jednoho druhu prací je jiná než u. U stavebních prací jsem se toto 

omezení snažil minimalizovat výbErem stavebních prací v oboru pozemního a 

inženýrského staviteltví, ale i v tomto oboru se jednotlivé stavební práce značnE 

liší a vykazují i jiné odchylky. 

 Stanovení pUedpokládané hodnoty – Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná 

metodika stanovení pUedpokládané hodnoty veUejné zakázky, je údaj o 

pUedpokládané hodnotE pouze informativní a z tohoto pohledu je nutno 

prezentovat i výsledky výzkumu. ZávEry tohoto výzkumu mohou být zatíženy 
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chybou, jejíž podstata pramení právE z nesprávnE stanovené pUedpokládané 

hodnoty veUejné zakázky. 

2.5 Nákup materiálu 

Další podstatnou část náklad] společnosti tvoUí pUímé nákupy na zabezpečení provozní 

činnosti, jednak formou nákup] materiál] od výrobc] či prodejc] a jednak náklady na 

dodavatelské zabezpečení provozu vodárenské soustavy Ěopravy a údržba inženýrských 

sítí a vodohospodáUských objekt]ě. Na tEchto nákladech vynaloží společnost velkou část 

svých finančních prostUedk]. Finanční výše nakupovaného materiálu byla zjištEna od 

ekonomického úseku společnosti, pUičemž d]ležitou součást tEchto náklad] tvoUí: 

Tabulka 25: PUehled nakupovaného materiálu v letech 2014-2016 

 2014 2015 2016 

N=ﾆ┌ヮ cｴWﾏｷﾆ=ﾉｷｹ 5 463 000,- KL 4 776 000,- KL 5 097 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ┗ﾗS=ヴWﾐゲﾆYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 12 645 000,- KL 13 597 000,- KL 11 562 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ﾐ; ┎Sヴ┥H┌ ; 
opravy 

3 405 000,- KL 2 599 000,- KL 3 528 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ Sｹﾉ└ 1 193 000,- KL 1 066 000,- KL 694 000,- KL 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě35ě 

Nákup materiálu probíhá pUevážnE bez výbErového Uízení od ovEUených a zkušených 

výrobc], u nichž je kvalita dodávek garantována pUedchozí spoluprací. I v tEchto 

pUípadech jsou ale bEžné provozní materiály respektive jejich ceny ovlivnEny tím, že 

oslovený dodavatel nemá žádnou konkurenci a víceménE nabízí cenu odpovídající jeho 

podnikatelskému zámEru. Pokud by i do této oblasti byla zavedena alespoO určitá 

hospodáUská soutEž, nastal by zcela jistE i pokles nabízených a následnE smluvnE 

závazných cen. Je však tUeba i zmínit, že nEkteré provozní materiály se občas nakupují 

v d]sledku okamžité spotUeby Ěhavárie / poruchyě a u takových nákup] rozhoduje čas a 

dostupnost více než nabídková cena. Tato situace ovšem nastává velmi zUídka, protože 

společnost pro tyto pUípady dopUedu tvoUí určité zásoby, takže pokud k takovým nákup] 

dochází, podílí se na celkových nákupech jen minimálnE. 

  



117 

 

3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Po provedení finanční a strategické analýzy a po provedení analýzy veUejných zakázek a 

jejich zadávání mohu konstatovat, že se jedná o stabilní podnik, který netrpí žádnými 

závažnými problémy. Jeho tržby jsou tvoUeny pUevážnE pUíjmem za vodné a stočné, což 

podniku vytváUí pravidelné zdroje v odpovídající výši, ze kterých pak následnE 

financuje své investice Ěopravy, rekonstrukce, modernizace), na které často dostává i 

státní či evropské dotace. PUesto by bylo vhodné minimalizovat pUímé náklady podniku 

a tím optimalizovat vynakládání veUejných a dotačních prostUedk]. Snížení náklad] 

společnosti umožní z uspoUených prostUedk] zvýšenou péči o zabezpečení dodávek, 

kvalitu dodávek a odvodu vody, a takový postup je tedy v zájmu celého regionu. Jako 

vhodné by se jevilo zpracování návrhu na zmEnu systému dotací z Evropské unie, kde 

v současnosti dochází k poskytnutí finanční prostUedk] až po dokončení celého 

projektu, takže jeho realizace musí být provedena z vlastních zdroj] nebo z investičního 

úvEru, což pUináší další náklady spojené s realizací investice. Tato oblast však naráží 

nezbytnost úpravy evropské dotační politiky, což v současné situaci nepokládám za 

reálné. RovnEž by bylo možné navrhnout zlepšení kvality služeb formou návrhu 

realizace stavby, pUispívající k zvýšení kapacity a současnE i kvality dodávané vody pro 

rozvojová území spravovaného regionu, ale takový návrh vyžaduje odborné znalosti 

z oboru vodohospodáUství a je pro danou práci neúmErnE složitý. Proto se ve svém 

zámEru zamEUuji na vnitUní aspekty fungování podniku a snažím se vymezit oblasti, ve 

kterých lze dosáhnout úspory nákladu. Jednou z takových oblastí je zp]sob výbEru 

dodavatel] pro externí práce, služby a nákup materiálu a tím i zp]sob uzavírání 

dodavatelských smluv. Druhou oblastí je pak snížení náklad] na zabezpečení poUízení 

tikových a grafických výstup], nezbytných pro činnost společnosti. 

3.1 ZmEna organizace uzavírání smluv 

Vodovody a kanalizace BUeclav jsou a i v minulosti byli veUejným zadavatelem, který 

má stanoveny určité, by[ minimální, povinnosti i pro veUejné zakázky malého rozsahu. 

Společnost se pUi zadávání tEchto zakázek snaží dodržet povinnosti veUejného 

zadavatele, což ale v d]sledku zmEny právní úpravy již není nezbytné, protože nový 

zákon č. 137/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek novE upravuje postavení 
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veUejného zadavatele, vykonávajícího relevantní činnost Ěa tedy zadávajícího sektorové 

veUejné zakázkyě v oblasti vodohospodáUství. Zadavatel, tedy podnik Vodovody a 

kanalizace BUeclav, a.s., má tak pUi zadávání svých zakázek novE velkou volnost. 

Protože sektorových veUejných zakázek nedosahujících zákonem stanovených limit] je 

vEtšina, není vázán žádným právním pUedpisem ĚveUejné zakázky na dodávky a služby 

musejí pUesáhnout 11.413.000,- Kč bez DPH a zakázky na stavební práce musejí 

pUesáhnout 142.668.000,- Kč bez DPH). Ze strategické analýzy a analýzy zadávaných 

veUejných zakázek navíc vyplynulo, že společnost si není této skutečnosti v]bec 

vEdoma. 

V současné dobE společnost Vodovody a kanalizace BUeclav, a.s. i u zakázek, které 

nedosahují výše zmínEných limit], snaží dodržovat zásady zákona o zadávání veUejných 

zakázek. Jedná se pUevážnE o zakázky malého rozsahu, které tvoUí kolem ř0% všech 

zadávaných zakázek. Tento postup již ale není z výše uvedených d]vod] nezbytný a i 

jeho zp]sob není ve společnosti Uešen zcela komplexnE a ideálnE. Podle zjištEní je u 

společnosti zcela standardní, že v rámci zakázek malého rozsahu jsou k zajištEní 

potUebné smlouvy vyzýváni k podání nabídky jeden, dva nebo tUi dodavatelé a podle 

jejich nabídek, zejména podle nabídkové ceny se pak zadavatel Ěresp. pUíslušný vedoucí 

oddEleníě rozhoduje o uzavUení konkrétní smlouvy. K podání nabídky jsou však 

vyzýváni povEtšinou ti dodavatelé, kteUí v minulosti poskytli zadavateli určitá plnEní, 

nebo dodavatelé, kteUí mají regionální p]sobnost. Takový stav však nesvEdčí široké 

hospodáUské soutEži, protože jiní dodavatelé, kteUí by byli schopni poptávané plnEní 

rovnEž poskytnout, nemají možnost podat svoji nabídku Ěprotože se jedná zakázky, kde 

není a nemusí být obsah poptávky nikde uveUejnEně. Popisovaný stav tak m]že a zcela 

jistE i vyvolává menší konkurenci mezi dodavateli a m]že být pUíčinou zbytečnE 

vynaložených vyšších náklad]. U ostatních veUejných zakázek, tedy tEch pUevyšujících 

hodnotu zakázek malého rozsahu, společnost dElá pouze zákonné minimum. Tím i u 

tEchto zakázek výrazným zp]sobem snižuje svoje šance na dosažení úspory. Níže 

uvedené návrhy se budou zadávat jak zakázkami malého rozsahu, tak i zakázky, které 

jejich hodnotu pUekračují. 

Z dUíve provedeného pr]zkumu vlivu soutEžního prostUedí na konečnou cenu zakázky je 

zcela zUejmé, že pouze otevUená hospodáUská soutEž mezi dodavateli, bez ohledu na to, 
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zda jde o dodávky, služby či stavební práce, je pUímým a účinným regulátorem konečné 

ceny za splnEní poptávané zakázky. Omezením takové soutEže jen na určité dodavatele, 

vytváUí sama společnost Vodovody a kanalizace BUeclav zúžení soutEže jen na určitý 

okruh dodavatel], což neumožOuje dosažení optimální cenové nabídky. I za 

pUedpokladu, kdy je prioritním hlediskem kromE nabídkové ceny i schopnost 

dodavatele, nastoupit nebo poskytnout konkrétní plnEní v co nejkratším čase, zejména v 

pUípadech havárií vodovodní nebo kanalizační sítE, lze nastavit pravidla soutEže tak, aby 

byla tato schopnost dodavatele zabezpečena. 

V rámci výše zmínEných finančních limit] by tak bylo vhodné nastavit vnitUní 

organizační smErnice, které upraví proces uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli a 

zabezpečí dostatečnou hospodáUskou soutEž mezi nimi. Stávající organizační struktura a 

vnitUní pUedpisy společnosti jsou tedy prozatím Uešený pouze pro oblast zakázek malého 

rozsahu Ětj. pokud jejich hodnota nepUesahuje 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a 

6 mil. Kč bez DPH u zakázek na stavební práceě a velmi neefektivnE. V souvislosti 

úpravou právní pUedpis] by ale mEl takovýto vnitUní pUedpis vzniknout i pro sektorové 

veUejné zakázky, jejichž zadávání pro zadavatele vykonávající relevantní činnost zákon 

neupravuje Ětj. u dodávek a služeb do výše 11.413.000,- Kč bez DPH a u zakázek na 

stavební práce do výše 142.66Ř.000,- Kč bez DPHě.  

Je však d]ležité aby tato smErnice vymezila povinnosti jednotlivých pracovník] 

společnosti s ohledem na jejich pUípadnou administrativní zátEž a mEla by podle mého 

názoru respektovat určité proporce mezi finanční hodnotou a nároky na administrativní 

zátEž zpracovatele. 

PUi její tvorbE využiji výsledky výzkumu, který jasnE ukázal, které druhy zadávacího 

Uízení pUináší nejvEtší možnou úsporu finančních prostUedk] a právE postupy tEchto 

druh] zadávacího Uízení bude zohledOovat zmínEná smErnice. Navrhuji rozčlenit 

zakázky, na které se nevztahuje zákon o zadávání veUejných zakázek do následujících 

kategorií: 
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Tabulka 26: Návrh pUedpis] pUi zadávání zakázek. Zdroj: Vlastní zpracování 

PUedpokládaná 
hodnota bez DPH 

Počet 
vyzvaných 
dodavatel] 

UveUejnEní 
na profilu 
zadavatele 

UveUejnEní ve 
VEstníku 
veUejných 
zakázek 

OdpovEdná 
osoba 

Ězajiš[ujeě 
Schvaluje 

VeUejná sektorová zakázka na dodávky a služby 

Do 100.000,- Kč 3 a více Ne Ne 
Pracovník 

pUíslušného 
oddElení 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 

100.000 – 
1.000.00,- Kč 5 a více Ano Ne 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 

NámEstek pro 
pUíslušné 
oddElení 

1.000.000 – 
5.000.000,- Kč 8 a více Ano Ne 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 
Teditel 

5.000.000 – 
11.413.000,- Kč 10 a více Ano Ano Teditel 

společnosti PUedstavenstvo 

VeUejná sektorová zakázka na stavební práce 

Do 1.000.000,- Kč 3 a více Ne Ne 
Pracovník 

pUíslušného 
oddElení 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 

1.000.000 – 
5.000.00,- Kč 5 a více Ano Ne 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 

NámEstek pro 
pUíslušné 
oddElení 

5.000.000 – 
10.000.000,- Kč 8 a více Ano Ne 

Vedoucí 
pUíslušného 

oddElení 
Teditel 

10.000.000 – 
142.668.000,- Kč 10 a více Ano Ano Teditel 

společnosti pUedstavenstvo 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procesní pravidla by mohla být v navrženém vnitUním organizačním pUedpisu nastavena 

takto: 

Zakázky na dodávky a na služby v hodnotE zakázky do 100.000,- Kč bez DPH a na 
stavební práce v hodnotE do 1.000.000,- Kč bez DPH 

a) O zadání zakázky rozhoduje pUíslušný vedoucí oddElení. 

b) Zakázky zadává pracovník pUíslušného oddElení, který odpovídá za pUípravu 

technických podklad] pro podání nabídek.  

c) V rámci požadavk] na kvalifikaci dodavatele bude vyžadováno pouze oprávnEní k 

podnikání 

d) K podání nabídek musí být pUímo vyzváni alespoO tUi dodavatelé.  
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e) Zakázka se nezveUejOuje na profilu zadavatele ani ve VEstníku veUejných zakázek. 

f) Zakázka se nezveUejOuje ve VEstníku veUejných zakázek. 

g) Lh]ta pro podání nabídek nesmí být kratší jak 3 pracovní dny ode dne odeslání 

pUíslušné výzvy. 

h) Obálky s nabídkami otevírá a následnE posuzuje a hodnotí pracovník pUíslušného 

oddElení. 

i) O výbEru dodavatele rozhoduje vedoucí pUíslušného oddElení na základE kritérií 

stanovených v podmínkách Uízení. 

j) Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje pUíslušný vedoucí oddElení. 

k) Vedoucí pUíslušného oddElení podá po ukončení zadávacího Uízení písemnou 

zprávu pUíslušnému námEstkovi, pod kterého spadá. 

Zakázky na dodávky a na služby v hodnotE 100.000,- až 1.000.000,- Kč bez DPH a 
na stavební práce v hodnotE 1.000.000,- až 5.000.000,- Kč bez DPH 

a) O zadání zakázky rozhoduje námEstek pro pUíslušného oddElení.  

b) Vedoucí pUíslušného oddElení odpovídá za pUípravu technických podklad] pro 

podání nabídek.  

c) V rámci požadavk] na kvalifikaci dodavatele, bude vyžadován výpis z obchodního 

rejstUíku a oprávnEní k podnikání. 

d) K podání nabídek musí být pUímo vyzváno alespoO pEt dodavatel].  

e) Zakázka musí být uveUejnEna na profilu zadavatele. Účast nevyzvaných dodavatel] 

v Uízení je pUípustná.  

f) Zakázka se neuveUejOuje ve VEstníku veUejných zakázek. 

g) Lh]ta pro podání nabídek nesmí být kratší jak 5 pracovní dn] ode dne uveUejnEní 

informací o zahájení Uízení na profilu zadavatele. 

h) Obálky s nabídkami otevírá a následnE posuzuje a hodnotí nejménE tUíčlenná 

komise, kterou ustanoví vedoucí pUíslušného oddElení 

i) O výbEru dodavatele rozhoduje vedoucího pUíslušného oddElení, a to na základE 

kritérií stanovených v podmínkách Uízení.  

j) Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje vedoucí oddElení. 

k) NámEstek pUíslušného oddElení podá po ukončení zadávacího Uízení písemnou 

zprávu Uediteli společnosti. 
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Zakázky na dodávky a na služby v hodnotE 1.000.000,- až 5.000.000,- Kč bez DPH 
a na stavební práce v hodnotE 5.000.000,- až 10.000.000,- Kč bez DPH 

a) O zadání zakázky rozhoduje Ueditel společnosti.  

b) Vedoucí pUíslušného oddElení společnosti odpovídá za pUípravu technických 

podklad] pro podání nabídek.  

c) V rámci požadavk] na kvalifikaci dodavatele budou vyžadovány výpis 

z obchodního rejstUíku, oprávnEní k podnikání a nejménE jedna obdobná referenční 

zakázka. 

d) Podmínky Uízení musí obsahovat kromE podmínek kvalifikace i vzor kupní 

smlouvy. 

e) K podání nabídek musí být pUímo vyzváno alespoO osm dodavatel].  

f) Zakázka musí být uveUejnEna na profilu zadavatele. Účast nevyzvaných dodavatel] 

v Uízení je pUípustná.  

g) Zakázka m]že být VEstníku veUejných zakázek. 

h) Lh]ta pro podání nabídek nesmí být kratší jak 10 pracovní dn] ode dne uveUejnEní 

informací o zahájení Uízení na profilu zadavatele, popUípadE ode dne uveUejnEní 

informací o zahájení Uízení ve VEstníku veUejných zakázek, pokud se o tom 

rozhodne. 

i) Obálky s nabídkami otevírá a následnE posuzuje a hodnotí nejménE tUíčlenná 

komise, kterou ustanoví Ueditel společnosti.  U otevírání obálek s nabídkami musí 

být umožnEna pUítomnost účastník] Uízení. 

j) O výbEru dodavatele rozhoduje Ueditel společnosti, a to na základE kritérií 

stanovených v podmínkách Uízení.  

k) Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje Ueditel společnosti. 

l) Teditel společnosti pUipraví zprávu o pr]bEhu zadávacího Uízení a pUedloží ji 

pUedstavenstvu společnosti. 

Zakázky na dodávky a na služby v hodnotE 5.000.000,- až 11.413.000,- Kč bez DPH 
Zakázky na stavební práce v hodnotE 10.000.000,- až 142.66Ř.000,- Kč bez DPH 

a) O zadání zakázky rozhoduje pUedstavenstvo společnosti.  

b) Teditel společnosti odpovídá za pUípravu technických podklad] pro podání nabídek. 

V rámci požadavk] na kvalifikaci dodavatele budou vyžadovány veškeré zákonné 

doklady Ěobdoba § 73 až § ŘŘ zákona o zadávání veUejných zakázekě.   
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c) Podmínky Uízení musí obsahovat kromE podmínek kvalifikace i vzor kupní 

smlouvy. 

d) K podání nabídek musí být pUímo vyzváno alespoO 10 dodavatel].  

e) Zakázka musí být uveUejnEna na profilu zadavatele a účast nevyzvaných dodavatel] 

v Uízení je pUípustná. 

f) Zakázka musí být uveUejnEna ve VEstníku veUejných zakázek.  

g) Lh]ta pro podání nabídek nesmí být kratší jak 15 pracovní dn] ode dne uveUejnEní 

informací o zahájení Uízení ve VEstníku veUejných zakázek. 

h) Obálky s nabídkami otevírá a následnE posuzuje a hodnotí nejménE tUíčlenná 

komise, kterou ustanoví pUedstavenstvo společnosti. U otevírání obálek s nabídkami 

musí být umožnEna pUítomnost účastník] Uízení. 

i) O výbEru dodavatele rozhoduje pUedstavenstvo společnosti, a to na základE kritérií 

stanovených v podmínkách Uízení.  Posouzení a hodnocení nabídek provádí 

nejménE pEtičlenná komise, kterou ustanovuje pUedstavenstvo společnosti. 

j) Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje pUedstavenstvo společnosti. 

k) Teditel společnosti pUipraví zprávu o pr]bEhu zadávacího Uízení a pUedloží ji 

pUedstavenstvu společnosti. 

 
Na základE tohoto vnitUního organizačního pUedpisu lze dosáhnout stavu, kdy o 

zadávaných zakázkách získá informace vEtší okruh potenciálních dodavatel], čímž se 

rozšíUí soutEžní prostUedí a zvýší se konkurence mezi dodavateli, což m]že pUinést v 

budoucnu významnou úsporu provozních náklad] společnosti.  

Pro výpočet možné úspory byly pUevzaty hodnoty pr]mErných dosažených úspor proti 

pUedpokládané hodnotE z výše popsaného výzkumu. Navržený vnitUní organizační 

pUedpis obsahuje pro zadávané zakázky principy otevUeného Uízení u zakázek v nejvyšší 

kategorii a principy zjednodušeného podlimitního Uízení u zakázek s nižší finanční 

hodnotou, proto do výpočtu možné úspory byly pUevzaty pr]mErné hodnoty výzkumu 

pro tyto dva druhy zadávacích Uízení Ěstavební práce: otevUené zadávací Uízení – 16,11% 

a zjednodušené podlimitní Uízení 11,53% - pr]mEr 13,Ř2%, dodávky a služby: otevUené 

zadávací Uízení – Ř,ř1% a zjednodušené podlimitní Uízení 7,11% - pr]mEr Ř,01 %). Pro 

výpočet úspory jsem dále použil celkovou pUedpokládanou hodnotu zadávaných 

zakázek v letech 2014 – 2016 a k ni pUiUadil dosaženou úsporu dle porovnání 
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s uzavUenými smluvními cenami, která byla provedena v analytické části. Možná úspora 

byla stanovena jako dosažená úspora mínus teoretická úspora Ěstanovení teoretické 

úspory popsáno výšeě. Možná úspora je pak vyjádUená i v Kč, a to jejím roznásobením 

s pUedpokládanou hodnotou.  

Tabulka 27: Možná úspora v letech 2014-2016 

ROK Dヴ┌ｴ ┣;ﾆ=┣ﾆ┞ 

CWﾉﾆﾗ┗= 
ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S;ﾐ= 

ｴﾗSﾐﾗデ; ┣;ﾆ=┣Wﾆ 

Dﾗゲ;┥Wﾐ= 
┎ゲヮﾗヴ; 

proti PH 

TWﾗヴWデｷIﾆ= 
┎ゲヮﾗヴ; ┗ 

%  

Mﾗ┥ﾐ= 
┎ゲヮﾗヴ; 

v % 

Mﾗ┥ﾐ= 
┎ゲヮﾗヴ; ┗ KL 

2014 
SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ 14 099 000,00 2,62% 8,01% 5,39% 759 936,10 

ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW 31 776 012,00 2,83% 13,82% 10,99% 3 492 183,72 

2015 
SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ 8 750 000,00 -1,96% 8,01% 9,97% 872 375,00 

ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW 64 351 235,00 2,20% 13,82% 11,62% 7 477 613,51 

2016 
SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ 10 473 000,00 2,57% 8,01% 5,44% 569 731,20 

ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW 34 705 000,00 3,91% 13,82% 9,91% 3 439 265,50 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková možná roční úspora tak dle tabulky výše činí 16.611.105,- Kč, to znamená 

možnou pr]mErnou roční úsporu ve výši 5.537.035,- Kč. 

Poznámka 1: Pro výpočet úspor nebyla do hodnot zahájených zakázek na stavební 

práce v roce 2014 zahrnuta veUejná zakázka Rakvice – ČOV, zadávaná otevUeným 

zadávacím Uízení, s následujícími parametry: 
Tabulka 28: Specifická zakázka roku 2014 

ROK 
ZAHÁJENÍ Název veUejné zakázky Druh 

VZ 
Typ 

Uízení PH bez DPH Cena dle smlouvy 
bez DPH 

Úspora 
proti PH 

2014 Rakvice - ČOV Sp OtT 80 007 214,00 84 698 936,00 -5,86% 

Zdroj: vlastní zpracování dle (33, 34) 

Zakázka totiž vykazuje nespecifické znaky, a to takové, že smlouva zde byla uzavUena až 

s tUetí nejvýhodnEjší nabídkou, pUičemž první 2 se pohybovaly výraznE pod 

pUedpokládanou hodnotou veUejné zakázky. V nabídkách se však vyskytovaly závažnEjší 

nedostatky a zadavatel byl povinen postupovat v souladu se zákonem (nyní již 

neplatným) a za takové nedostatky dodavatele ze zadávacího Uízení vyloučil. V současné 

dobE však podle zákona postupovat nemusí a všechny pUípadnE nedostatky již m]že 

s dodavateli vyUešit (i současná právní úprava již více preferuje opravy nabídek – za 

pUedpokladu, že se nezmEní nabídková cena) a uzavUít smlouvu s nabídkou ekonomicky 

nejvýhodnEjší. Takže i zde by nyní byl schopen dosáhnout opravdu výrazné úspory (cca 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3517
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15 mil. Kč, nejvýhodnEjší vyUazená nabídka obsahovala nabídkovou cenu ve výši okolo 

6ř mil. Kč) než jaké v minulosti skutečnE dosáhnul (nedosáhnul žádné, spíše naopak). 

Vzhledem k tomu, že je tato zakázka tak specifická a její finanční dopad na vyčíslení 

možné pr]mErné roční úspory by byl více než značný, rozhodl jsem se ji do výpočtu 

nezahrnovat. 

Poznámka 2: Ve výpočtu úspor jsou zahrnuty i zakázky zadávané formou 

zjednodušeného podlimitního Uízení a jednacího Uízení bez uveUejnEní, protože navržený 

postup (vnitUní pUedpisy) smEUuje k vyšší soutEži mezi dodavateli, což pUinese zcela jistE 

i vyšší úspory zadavatele i u takto zadávaných zakázek. 

Poznámka 3: Údaje týkající se stavebních prací v jednotlivých letech jsou mírnE 

zkresleny tím, že zadavatel zadal nEkteré své pUedchozí zakázky formou jednacího Uízení 

bez uveUejnEní na dodatečné stavební práce, u nichž pUedpokládaná hodnota je v 

naprosté vEtšinE pUípad] cenou smluvní, protože o cenE se vEtšinou jedná ještE pUed 

uskutečnEním zadávacího Uízení v rámci realizace stavby, i u tEchto zakázek se dá ale 

očekávat výrazná úspora, a to hlavnE díky vEtším pravomocem a vyjednávací síle 

zadavatele, které vyplývající z toho, že se již nemusí u tEchto zakázek držet zákona o 

zadávání veUejných zakázek. Její vyčíslení je ale k odlišenému pUístupu stanovení 

pUedpokládané hodnoty značnE problematické. 

Obdobný postup, jako u zakázek s nejvyšším finančním objemem, bych společnosti 

doporučoval u nadlimitních sektorových zakázek, tedy u zakázek pUekračujících u 

dodávek a služeb pUedpokládanou hodnotu 11.413.000,- Kč bez DPH a u zakázek na 

stavební práce pUedpokládanou hodnotu 142.66Ř.000,- Kč bez DPH. Taková zakázka se 

sice ve sledovaných letech nevyskytovala, protože zakázky byly sledovány dle roku 

jejich zahájení a zakázka na úpravnu vody Zaječí či na úpravnu vody BUeclav byla 

zahájena v roce 2012, respektive 2013 ĚobE s pUedpokládanou hodnotou pUes 300 mil. 

Kčě. U takových zakázek je však tUeba navíc již dodržovat zákon o zadávání veUejných 

zakázek a pUísnEjší podmínky poskytovatele dotace a k jejich administraci je lepší 

využít externího dodavatele. VnitUní smErnice i pro tento druh zakázek však m]že 

povinnosti dle zákona rozšiUovat Ědobrovolné vyzývání vEtšího počtu dodavatel] 

k podání nabídkyě a tím i pUinést lepší výsledky. 
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Úspora pUi nákupu materiálu 

Obdobným zp]sobem lze vyčíslit i úsporu pUi nákupu materiál] pro provozní činnost 

společnosti, jejichž nákup se realizuje pouhým oslovováním pUedem vybraných a 

odzkoušených dodavatel]. Pro účely dosažení do nejobjektivnEjšího výsledku je do 

výpočtu možné úspory pUevzata hodnota ze zjednodušeného podlimitního Uízení pro 

veUejné zakázky na dodávky a služby, tedy úspora ve výši 7,11 %, a to protože vEtšinu 

nákupu definuje navržená smErnice postupem obdobným tomuto typu zadávacího 

Uízení. Pro výpočet úspory pUi nákupu materiálu jsem dále použil celkovou hodnotu 

tEchto nákup] v letech 2014 – 2016 a k nim pUiUadil možnou dosaženou úsporu 7,11 %. 

Možná úspora je pak vyjádUená i v Kč, a to jejím roznásobením s celkovými náklady na 

nákup materiálu za rok. 

Tabulka 29: Náklady a úspora – nákup materiálu 

CWﾉﾆﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ┗ ヴﾗIW 2014 2015 2016 

N=ﾆ┌ヮ IｴWﾏｷﾆ=ﾉｷｹ 5 463 000,- KL 4 776 000,- KL 5 097 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ┗ﾗS=ヴWﾐゲﾆYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 12 645 000,- KL 13 597 000,- KL 11 562 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ﾐ; ┎Sヴ┥H┌ ; ; 
opravy 

3 405 000,- KL 2 599 000,- KL 3 528 000,- KL 

N=ﾆ┌ヮ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ Sｹﾉ└ 1 193 000,- KL 1 066 000,- KL 694 000,- KL 
 

ROK Dヴ┌ｴ ┣;ﾆ=┣ﾆ┞ 
CWﾉﾆﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na 

ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ┣; ヴﾗﾆ 

Mﾗ┥ﾐ= ┎ゲヮﾗヴ; 
v % 

Mﾗ┥ﾐ= ┎ゲヮﾗヴ; 
┗ KL 

2014 N=ﾆ┌ヮ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 22 706 000,00 7,11% 1 614 397 

2015 N=ﾆ┌ヮ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 22 038 000,00 7,11% 1 566 902 

2016 N=ﾆ┌ヮ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 20 881 000,00 7,11% 1 484 639 
Zdroj: vlastní zpracování 

Celková možná roční úspora tak dle tabulky výše činí 4.665.ř3Ř,- Kč, to znamená 

možnou pr]mErnou roční úsporu ve výši 1.555.312,- Kč. 

ZávEr návrhu 

Podle výše uvedených výpočt], lze za 1 rok pr]mErnE dosáhnout možné úspory u 

zakázek zadávaných navrženou metodou dosáhnout 5.537.035,- Kč. Pokud k této 

hodnotE pUipočteme celkovou výši možných úspor pUi nákupu materiálu, která činí 

1.555.312,- Kč, lze konstatovat, že pr]mErná celková roční úspora m]že dosáhnout až 

7.092.347,- Kč bez DPH. Je tUeba brát v potaz všechny faktory popsané výše i dále, že 

v této částce jsou uspoUené finanční prostUedky společnosti, tak i uspoUené finanční 
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prostUedky poskytovatel] dotací. Z výsledné částky je tUeba také odečíst i zvýšené 

náklady na administraci zadávacích Uízení, ty jsou ovšem ale ve vztahu k vyčíslené 

možné úspoUe zanedbatelné. K vzhledem k dosaženým výsledk]m bych tak doporučil 

od současného zp]sobu zadávání zakázek ve společnosti upustit Ědle zákona a 

nevyhovujících vnitUních smErnic) a novE všechny zakázky ĚsamozUejmE pokud 

nedosáhnou výše zmínEných finančních limit]ě zadávat pouze dle navržených vnitUních 

pUedpis]. 

3.2 Investiční návrh 

Ze strategické analýzy vnitUního okolí podniku vyplynulo, že podnik k zabezpečení 

svého fungování využívá služeb externího dodavatele na reprografické práce. Tyto 

služby činí nezanedbatelnou částku náklad] společnosti, jelikož pro své fungování 

potUebuje zajistit tisk nemalého množství vodohospodáUských výkres], plán] a projekt], 

které navíc potUebuje ve více vyhotoveních, pro každý jednotlivý zainteresovaný úsek i 

jiné osoby, které jsou s projekty spojeny Ěposkytovatelé dotací, administrátoUi 

zadávacích Uízení, úUadyě. Společnost dále není spokojena ani s rychlostí, za jakou 

objednané materiály vEtšinou obdrží. Na tEchto materiálech jsou často závislé i další 

činnosti, které musejí počkat a fungování společnosti se tak zde stává neefektivní. 

Využívání služeb tohoto externího dodavatele je také výraznE dražší než zabezpečení 

služeb vlastními kapacitami. Vykonávání této činnosti svépomocí navíc také vyUeší 

problém s rychlostí, protože veškeré reprografické materiály mohou být tisknuty témEU 

okamžitE a nebude docházek k tak výrazným prodlevám, jako tomu je nyní. 

K tomu aby společnost mohla tuto činnost vykonávat sama, je vyžadováno provedení 

investice, a to na poUízení vlastního kopírovacího stroje, který umožní reprografii i 

rozmErovE výrazných částí vodohospodáUských projekt] a výkres]. 

 K zjištEní efektivnosti investice je vhodné se zamEUit na současné náklady tEchto služeb 

a na základE toho pak vyčíslit možnou úsporu, kterou by mohla koupE vlastního 

reprografického stroje pUinést.  
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V současné dobE má společnost sjednanou smlouvu se společností Stilus BUeclav, za 

následující ceny: 

Tabulka 30: Ceník poskytovatele reprografických služeb 

Tisk Ceny v roce 2016 

Aヴ LWヴﾐﾗHｹﾉ= ンがヰヰ KL 

Aヴ H;ヴW┗ﾐ= ヶがヰヰ KL 

A3 LWヴﾐﾗHｹﾉ= ヶがヰヰ KL 

Aン H;ヴW┗ﾐ= ヱヲがヰヰ KL 

A2 LWヴﾐﾗHｹﾉ= ヱヲがヰヰ KL 

Aヲ H;ヴW┗ﾐ= ヲヴがヰヰ KL 

A1 LWヴﾐﾗHｹﾉ= ヲヴがヰヰ KL 

Aヱ H;ヴW┗ﾐ= ヴΒがヰヰ KL 

A0 LWヴﾐﾗHｹﾉ= ヴΒがヰヰ KL 

Aヰ H;ヴW┗ﾐ= Γヶがヰヰ KL 

kompletace - ゲWギ;┣Wﾐｹが ゲﾆﾉ=S=ﾐｹが 
polepy, desky, doprava) 

ΒがヵХ ┣ IWﾉﾆﾗ┗Y 
ceny 

Zdroj: vlastní zpracování (35) 

Na základE konzultace a poskytnutých materiál] ekonomického útvaru ĚpUevážnE 

dodací listyě společnosti VůK BUeclav bylo zjištEno, že náklady na externí zajištEní 

tohoto typu služby a počet jednotlivých kopírovaných papír] v roce 2016 činil:   

Tabulka 31: Náklady na reprografické služby v roce 2016 

Druh 
ゲヮﾗデギWH; ┗ roce 

2016 (ks) 
Cena za 1 ks ふKLぶ N=ﾆﾉ;S┞ IWﾉﾆWﾏ ふKL 

Aヴ LWヴﾐﾗHｹﾉ= 52 450 ks 2,00 104 900,00 

Aヴ H;ヴW┗ﾐ= 15 780 ks 6,00 94 680,00 

A3 LWヴﾐﾗHｹﾉ= 13 530 ks 5,00 67 650,00 

Aン H;ヴW┗ﾐ= 31 330 ks 12,00 375 960,00 

A2 LWヴﾐﾗHｹﾉ= 0 ks 12,00 0,00 

Aヲ H;ヴW┗ﾐ= 810 ks 24,00 19 440,00 

A1 LWヴﾐﾗHｹﾉ= 0 ks 24,00 0,00 

Aヱ H;ヴW┗ﾐ= 420 ks 48,00 20 160,00 

A0 LWヴﾐﾗHｹﾉ= 0 ks 48,00 0,00 

Aヰ H;ヴW┗ﾐ= 2 735 ks 96,00 262 560,00 

CELKEM     945 350,00 

Kompletace 8,5 %     80 354,75 

N=ﾆﾉ;S┞ ┗LWデﾐ[ ﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW     1 025 704,75 

Zdroj: vlastní zpracování dle (35) 
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Vzhledem k velké časové náročnosti určení množství spotUeby jednotlivých druh] 

formátu papíru jsem u ostatních let vymezil již pouze celkové náklady, což mi následnE 

pom]že lépe stanovit pr]mErné roční náklady spojené s touto službou. Náklady 

v jednotlivých letech byly: 

Tabulka 32: Náklady na reprografické služby v letech 2012 - 2016 

Rok  
CWﾉﾆﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; 

ヴWヮヴﾗｪヴ;aｷIﾆY ゲﾉ┌┥H┞ ふKLぶ 
2012 923 248,00 

2013 1 251 632,00 

2014 835 286,00 

2015 798 410,00 

2016 1 025 705,00 

Pヴ└ﾏ[ヴﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ っ ヴﾗﾆ 966 856,20 

Zdroj: vlastní zpracování dle (35) 

Na základE tEchto zjištEní navrhuji, aby byl společností zakoupený vlastní kopírovací 

stroj, pomocí kterého bude společnost tyto činnosti provádEt vlastními kapacitami a 

sníží tak své výdaje spojené s touto službou. Pr]zkumem trhu a dotazem v kopírovacím 

centru COPY POTRUSIL s.r.o., které sídlí v BrnE Líšni a patUí mezi nejvEtší kopírovací 

centra v BrnE, jsem zjistil, že nejvhodnEjší kopírovací pUístroj pro vybranou společnost 

VůK BUeclav je KONICA MINOLTA – KIP  color 80. Společnost COPY POTRUSIL, 

s.r.o. tento stroj vlastní a doporučuje jej jako jeden z nejlepších, nejúspornEjších a 

nejsnadnEji ovladatelných, který navíc zvládne pracovat se všemi požadovanými 

formáty. Cena tohoto pUístroje se na současném trhu pohybuje okolo 1.460.000,- Kč bez 

DPH (42).  

S nákupem tohoto kopírovacího pUístroje jsou spojeny následující poUizovací náklady: 

Tabulka 33: PoUizovací náklady reprografického stroje 

Pﾗﾉﾗ┥ﾆ; N=ﾆﾉ;S 

Cena stroje 1 460 000,00 KL 

Pギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 12 000,00 KL 

Mﾗﾐデ=┥ ; ┣;ヮﾗﾃWﾐｹ 5 000,00 KL 

Doprava 5 000,00 KL 

);ジﾆﾗﾉWﾐｹ ﾗHゲﾉ┌ｴ┞ 4 000,00 KL 

Pﾗギｷ┣ﾗ┗;Iｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ IWﾉﾆWﾏ 1 486 000,00 

Zdroj: vlastní zpracování dle (42) 
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Dále jsem se zamEUil na cenu tisku na tomto stroji, kde jsem od společnosti COPY 

Potrusil Brno obdržel materiály, ve kterých je uvedena cena barevného a černobílého 

tisku na zmínEném stroji na 1 metr čtvereční papíru a také s r]zným % množstvím užité 

barvy Ěpokrytíě. Tabulka vypadá následovnE: 

Tabulka 34: Cena materiálu pUi tisku na stroji KONICA MINOLTA – KIP color 80 

VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK 
Papír Tisk - barva Celkem 

Cena v Kč za m2 dle pokrytí 
VF ČB kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 0-12% 4,0000 10,4500 14,4500 

VF ČB kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 12+% 4,0000 14,2500 18,2500 

VELKOFORMÁTOVÉ BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK Cena v Kč za m2 dle pokrytí 
VF BAR kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 0-12% 6,5000 11,9500 18,4500 

VF BAR kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 12-24% 6,5000 14,8800 21,3800 

VF BAR kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 24-60% 6,5000 22,7500 29,2500 

VF BAR kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 60-120% 6,5000 36,2500 42,7500 

VF BAR kopírování a tisk – bílý papír pokrytí 120+% 6,5000 54,2500 60,7500 

Zdroj: vlastní zpracování dle (42) 

Zde je ovšem nutné náklady pUepočítat na bEžné formáty papír], pUičemž je známo, že 

formát papíru A0=1 m2; A1=0,5 m2; A2=0,25 m2; A3=0,12 m2; A4=0,0 6m2 Ě42ě. Díky 

tomu je možné zjistit cenu za potisk 1 papíru u daného formátu s tím, že pro výpočet 

ceny bude u černobílého tisku použita cena vEtšího pokrytí a u barevného tisku cena za 

pokrytí 24-60%, jako pr]mErná hodnota. Pokud tedy hodnotu cenu za papír a tisk 

vynásobím formátem papíru Ěrespektive jeho částí z m2), dostanu tímto zp]sobem 

hodnoty: 

Tabulka 35: Cena za tisk jednotlivých formátu na stroji KONICů MINOLTů – KIP color 80 

  

Fﾗヴﾏ=デ ヮ;ヮｹヴ┌ 

A4 A3 A2 A1 A0 

ČWヴﾐﾗHｹﾉ┠ デｷゲﾆ ふIWﾐ; ┗ KLぶ 1,095 2,19 4,5625 9,125 18,25 

B;ヴW┗ﾐ┠ デｷゲﾆ ふIWﾐ; ┗ KLぶ 1,755 3,51 7,3125 14,625 29,25 
Zdroj: vlastní zpracování dle (42) 

Když nyní znám pr]mErné ceny materiálu za tisk jednotlivých formátu, mohu je dosadit 

do spotUeby společnosti v roce 2016. K této spotUebE bude pUipočítán i roční náklady na 

servis stroje. Kompletace zahrnující tUídEní, desky, sponky, polepy a náklady na energie 

ve výši 5% z ceny a je nutné i pUipočítat náklady na zamEstnance, pUičemž budeme 

počítat, že práce se strojem a kompletace bude vyžadovat 4 hodiny dennE. To činí pUi 
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hrubé mzdE 25.000,- Kč, pUepočítané na super hrubou mzdu 33.500,- Kč a pracovní 

dobE 4 hod. dennE 201.000,- Kč / rok. Odhad časové náročnosti Ě4 hod) byl proveden po 

konzultaci s Ueditelem společnosti COPY POTRUSIL, panem Ladislavem Potrusilem, a 

to dle uvedeného objemu spotUeby, pUičemž kopírovací stroj vyžaduje pouze minimální 

obsluhu. ČasovE nejnáročnEjší bude provedení kompletace. 

Tabulka 36: Propočet potencionální výše náklad] na vlastním stroji v roce 2016 

Druh 
Cena za 1 ks na 

┗ﾉ;ゲデﾐｹﾏ ゲデヴﾗﾃｷ ふKLぶ  

ゲヮﾗデギWH; 
ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ v roce 

2016 

CWﾉﾆﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 
ﾐ; ┗ﾉ;ゲデﾐｹﾏ ゲデヴﾗﾃｷ 

ふKLぶ 
Aヴ ČB 1,095  52 450 ks 57 432,75 

Aヴ H;ヴW┗ﾐ= 1,755 15 780 ks 27 693,90 

Aン ČB 2,19  13 530 ks 29 630,70 

Aン H;ヴW┗ﾐ= 3,51  31 330 ks 109 968,30 

Aヲ ČB 4,5625  0 ks 0,00 

Aヲ H;ヴW┗ﾐ= 7,3125 810 ks 5 923,13 

Aヱ ČB 9,125  0 ks 0,00 

Aヱ H;ヴW┗ﾐ= 14,625  420 ks 6 142,50 

Aヰ ČB 18,25  0 ks 0,00 

Aヰ H;ヴW┗ﾐ= 29,25  2 735 ks 79 998,75 

CELKEM (zaokrouhleno)     316.790,- 

Servis stroje / rok   5 000,00 

Kompletace - desky, polepy, 

sponky, energie に 5%  
 

 
12 990,00 

N=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐIW 

(3hod / den) 
  201.000,00 

N=ﾆﾉ;S┞ IWﾉﾆWﾏ     535.780,- 

Zdroj: vlastní zpracování dle (42) 

Je tedy patrné, že společnosti v pUípadE provádEní tisku vlastními kapacitami by v roce 

2016 vznikly náklady ve výši 535.780,- Kč, což pUi nákladech 1.025.705,- Kč činí 

možnou úsporu v tomto roce ve výši 489.925,- Kč. V tabulce č. 33 však lze sledovat, že 

náklady na reprografickou činnost se meziročnE velmi r]zní. Nejjednodušším zp]sobem 

bude stavit procentuální úsporu v roce 2016 a poté tuto procentuální úsporu aplikovat na 

pr]mErné roční náklady tEchto služeb z let 2012 – 2016. Vzhledem k tomu, že skladba 

projekt] Ěa tím i využití jednotlivých formát]ě se pUíliš neliší, bude tato úspora nejblíže 

skutečnosti. 
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Jestliže tedy porovnám úsporu a skutečné náklady v roce 2016 Ěúspora / náklady v roce 

2016ě zjistím, že úspora činí pUibližnE 47,76 %. Pokud tedy pr]mErnE roční náklady na 

reprografické služby v letech 2012 – 2016 činí ř66 856,- Kč, tak roznásobením 

Ěpr]mErné náklady * 47,76 %ě lze dojít k závEru, že pUibližná roční úspora se bude 

pohybovat kolem hodnoty 461.770,- Kč. 

Financování investice 

Investice bude financována zcela pomocí vlastních finančních prostUedk] společnosti. 

Společnost je dostatečnE finančnE zajištEna, má dostatečné množství prostUedk] na 

bankovních účtech a v nEkolika r]zných fondech, že investice hrazena výhradnE 

z vlastních prostUedku, o takovéto výši, se jejího fungování v podstatE nedotkne. 

Doba návratnosti investice 

Nyní se zamEUím na dobu návratnosti investice, kterou vypočítám dle vzorce: 頂勅鎮賃墜塚é 津á賃鎮銚鳥槻 沈津塚勅鎚痛沈頂勅追墜č津í ú鎚椎墜追銚  =  
怠┻替腿滞┻待待待替滞怠┻胎胎待  = 3,218 

Výše uvedený výpočet vyjadUuje dobu, za kterou úspora z investice pokryje výdaje na 

vynaložené na investici. To znamená, že doba návratnosti investice bude činit pUibližnE 

3 roky a 7ř dn] ĚpUi: rok = 360 dn]ě. Po splacení této investice dojde každý další 

následující rok ke snížení náklad] společnosti, a to pr]mErnE ve výši roční uspoUené 

částky, tj. 461.770,- Kč. Doba životnosti tohoto nového stroje je dle společnosti COPY 

Potrusil odhadována na 10 let (42) a společnost ve zbylých pUibližnE 6,7Ř2 letech (za 

jinak nemEnných podmínekě m]že uspoUit až 3.131.724,- Kč. Protože základním 

principem společnosti není tvorba zisku, zabezpečení dodávek a odvodu vody, m]že být 

pak tato částka použita ke zkvalitnEní poskytovaných služeb. PoUízením tohoto stroje 

ovšem nedojde pouze k úspoUe finančních prostUedk], ale hlavnE i k odstranEní prodlevy 

mezi objednávkou a doručením reprografického materiálu. Tím, že společnost nebude 

odkázána na služby tUetí osoby, zvyšuje i svoji vlastní efektivitu. 
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ZÁVDR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení hospodaUení společnosti Vodovody a 

kanalizace BUeclav a.s. a vypracování návrh], které by mohly snížit náklady 

společnosti. Získaná úspora by mohla následnE pUispEt k rozvoji a zkvalitnEní veUejnosti 

poskytovaných služeb v oblasti vodohospodáUství. Pro dosažení cíle bylo nezbytné 

provést opakovanE konzultaci s odbornými zamEstnanci společnosti a na základE 

získaných informací a dostupných finančních a ekonomických výkaz] provést 

strategickou a finanční analýzu, analýzu zp]sobu zadávání veUejných zakázek, analýzu 

již zadaných zakázek a provést výzkum zamEUený na oblast zadávání veUejných 

zakázek. 

Jako nástroj pro analýzu finanční situace jsem použil systém finanční ukazatel] a na 

základE účetních výkaz] podniku jsem provedl vertikální a horizontální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Zhodnotil jsem vývoj rozdílových, tokových i 

pomErových ukazatel] v letech 2012 – 2016 a posoudil systém zadávání zakázek ve 

společnosti v letech 2014-2016. To vše abych identifikoval slabá místa a pokusil se 

pUijít s návrhy, které by mEli za cíl optimalizovat hospodaUení a vynakládání finanční 

prostUedk] ve společnosti. 

Z mého pohledu je jedním z mála nedostatk] této společnosti organizace uzavírání 

smluv s externími dodavateli, kde chybí vEtší zohlednEní konkurence a soutEžní 

prostUedí mezi dodavateli je minimalizováno, a to zejména na region, ve kterém tato 

společnost p]sobí. Provedený výzkum toto tvrzení podporuje a na základE jeho 

výsledk] proto navrhuji zmEnu výše zmínEného systému, za účelem zvýšení 

transparentnosti a konkurence v rámci uzavírání dodavatelských smluv. ZmínEná 

navrhovaná opatUení by pak mEla mít pUíznivý dopad na výši vynakládaných finanční 

prostUedk] v této oblasti.  

Mimo to navrhuji rovnEž i snížení vnitUních náklad] společnosti na opakující se 

dlouhodobé činnosti, jako je poUízení grafických a tiskových výstup] společnosti, kde 

poUízením speciálního velkoformátového kopírovacího stroje, lze dosáhnout 

významných ročních úspor, jejichž hodnota po splacení investice m]že být následnE 

využita ke zkvalitnEní poskytovaných služeb, což je hlavním cílem této společnosti. 
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PodaUilo by se respektovat mnou popsané návrhy, pak pUedpokládám, že by se povEst 

této společnosti, jako poskytovatele služeb veUejného zájmu, zlepšila. 
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3) Zakázky společnosti VAK BUeclav, a.s. zahájené v roce 2015 

ROK 
Název veUejné zakázky Druh 

VZ 
Typ 

Uízení PH bez DPH Cena dle smlouvy 
bez DPH 

Úspora 
proti PH ZAHÁJENÍ 

2015 
Valtice - JﾗゲWaゲﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

Sp VZMR 720 000,00 689 758,00 4,20% 

2015 
Lednice - Mｷﾆ┌ﾉﾗ┗ゲﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

Sp VZMR 1 780 000,00 1 677 810,00 5,74% 

2015 DﾗS=┗ﾆ; ヱΓ ﾆゲ SWデWﾆデﾗヴ└ ヮﾉ┞ﾐ└  D VZMR 650 000,00 626 416,00 3,63% 

2015 
H┌ゲデﾗヮWLW - ul. Nerudova, oprava 

vodovodu  

Sp VZMR 2 400 000,00 2 334 223,00 2,74% 

2015 VDJ P;ゲﾗｴﾉ=┗ﾆ┞が ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞  Sp VZMR 3 130 000,00 2 956 973,00 5,53% 

2015 ČS Nﾗ┗= VWゲが ┣;ゲデギWジWﾐｹ  Sp VZMR 830 000,00 784 424,00 5,49% 

2015 
Rakvice - ┌ﾉく N=Sヴ;┥ﾐｹ II. etapa, 

oprava vodovodu  

Sp VZMR 1 180 000,00 1 081 988,00 8,31% 

2015 
Rakvice - ┌ﾉく S┗ｷゲﾉ=が N=ﾏ[ゲデｹが 
oprava vodovodu  

Sp VZMR 1 733 000,00 1 696 211,00 2,12% 

2015 
Mikulov - ┌ﾉく Bヴﾐ[ﾐゲﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
vodovodu  

Sp VZMR 1 911 000,00 1 836 275,00 3,91% 

2015 
Mikulov - ┌ﾉく Pｷ;ヴｷゲデ└が IIく L=ゲデが 
oprava vodovodu  

Sp VZMR 1 375 000,00 1 229 899,00 10,55% 

2015 
BギWIﾉ;┗が ┌ﾉく H;ジﾆﾗ┗; - oprava 

kanalizace  

Sp VZMR 2 800 000,00 2 668 688,00 4,69% 

2015 VDJ Drnholec - oprava akumulace  Sp VZMR 2 492 000,00 2 434 885,00 2,29% 

2015 
NﾗゲｷL ﾆﾗﾐデWﾃﾐWヴ└ ┗LWデﾐ[ 
ﾆﾗﾐデWﾃﾐWヴ└  

D VZMR 4 000 000,00 4 368 342,00 -9,21% 

2015 
BギWIﾉ;┗が ┌ﾉく VWゲﾉ;ギゲﾆ= - oprava 

vodovodu  

Sp VZMR 1 527 000,00 1 464 644,00 4,08% 

2015 
Nosislav - M[ゲデWLﾆﾗが ﾗヮヴ;┗; 
vodovodu  

Sp VZMR 1 205 000,00 1 081 881,00 10,22% 

2015 N=ﾆ┌ヮ ン ﾆゲ ┌┥ｷデﾆﾗ┗┠Iｴ ┗ﾗ┣ｷSWﾉ  D VZMR 1 650 000,00 1 563 360,00 5,25% 

2015 N=ﾆ┌ヮ ヶ ﾆゲ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┗ﾗ┣ｷSWﾉ  D VZMR 1 450 000,00 1 387 438,00 4,31% 

2015 
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ 
OBORA に SﾗS;デWLﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ 
ヮヴ=IW V 

Sp JTBÚ 14 224 788,00 14 224 788,00 0,00% 

2015 
N=ﾆ┌ヮ ン ﾆゲ ┌┥ｷデﾆﾗ┗┠Iｴ ┗ﾗ┣ｷSWﾉ PICK-

UP 
D VZMR 1 000 000,00 975 967,00 2,40% 

2015 
BギWIﾉ;┗が ┌ﾉｷIW K;ヴﾉ; Č;ヮﾆ; - oprava 

ｴ;┗=ヴｷW ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW  

Sp VZMR 700 000,00 663 412,00 5,23% 

2015 
Rakvice - ┌ﾉく N=Sヴ;┥ﾐｹが S┗ｷゲﾉ= ; 
Hﾗヴﾐｹが ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ ┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌  

Sp VZMR 2 105 000,00 1 925 666,00 8,52% 

2015 
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ 
OBORA に SﾗS;デWLﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ 
ヮヴ=IW IV 

Sp JTBÚ 22 597 447,00 22 597 447,00 0,00% 

2015 
Rakvice - ┌ﾉく S┗ｷゲﾉ=が ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ 
vodovodu 

Sp VZMR 1 641 000,00 1 586 186,00 3,34% 

  CELKEM     73 101 235,00 71 856 681,00 1,70% 

  ) デﾗｴﾗ SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ CELKEM     8 750 000,00 8 921 523,00 -1,96% 

  ) デﾗｴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW CELKEM     64 351 235,00 62 935 158,00 2,20% 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5879
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5879
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5878
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5878
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5844
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5766
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5766
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5668
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5667
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5666
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5666
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5665
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5665
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5664
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5664
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5663
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5663
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5571
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5571
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5411
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5371
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5371
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5292
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5292
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5291
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5291
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5144
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5143
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5115
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5115
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5115
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5062
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=5062
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4919
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4919
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4657
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4657
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4657


VIII 

 

4) Zakázky společnosti VůK BUeclav, a.s. zahájené v roce 2014 

ROK 
Název veUejné zakázky Druh 

VZ 
Typ 

Uízení PH bez DPH Cena dle smlouvy 
bez DPH 

Úspora 
proti PH ZAHÁJENÍ 

2014 
Valtice - SデギWﾉWIﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW HW┣┗┠ﾆﾗヮﾗ┗ﾗ┌ ﾏWデﾗSﾗ┌  

D VZMR 2 050 000,00 1 951 870,00 4,79% 

2014 R┠ヮ;Sﾉﾗ - ﾐ;ﾆﾉ;S;L  D VZMR 2 030 000,00 1 985 000,00 2,22% 

2014 NﾗゲｷL ﾆﾗﾐデWﾃﾐWヴ└  D VZMR 1 950 000,00 1 871 000,00 4,05% 

2014 
DﾗS=┗ﾆ; ; ﾏﾗﾐデ=┥ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴﾐｹｴﾗ ; 
ﾆ;ﾐIWﾉ=ギゲﾆYｴﾗ ﾐ=H┞デﾆ┌  

D VZMR 826 000,00 799 355,00 3,23% 

2014 
Brumovice - ┌ﾉく Hﾉ;┗ﾐｹが ゲデ;┗WHﾐｹ 
┎ヮヴ;┗┞ ┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌  

Sp VZMR 1 440 000,00 1 258 456,00 12,61% 

2014 
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ 
OBORA に SﾗS;デWLﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW 
III 

Sp JTBÚ 2 198 837,00 2 258 265,00 -2,70% 

2014 
Mikulov - ┌ﾉく Pｷ;ヴｷゲデ└が ゲデ;┗WHﾐｹ 
┎ヮヴ;┗┞ ┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌  

Sp VZMR 1 735 000,00 1 661 738,00 4,22% 

2014 
VWﾉﾆY N[ﾏLｷIW - ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ 
┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌ ┗ ┌ﾉく )=S┗ﾗヴﾐｹﾆが U 
ヴ┞Hﾐｹﾆ; ; U ヮﾗデﾗﾆ;  

Sp VZMR 2 726 000,00 2 562 727,00 5,99% 

2014 
ČOV VWﾉﾆY P;┗ﾉﾗ┗ｷIW - intenzifikace 

aerace  

D VZMR 1 950 000,00 1 923 492,00 1,36% 

2014 
VDJ T┠ﾐWI - ┗┞Lｷジデ[ﾐｹ ; ﾗヮヴ;┗; 
akumulace 

S VZMR 1 120 000,00 1 099 025,00 1,87% 

2014 
ČOV BギWIﾉ;┗ - ┣;ゲデギWジWﾐｹ ゲヮヴ=┗ﾐｹ 
budovy  

Sp VZMR 1 350 000,00 1 266 323,00 6,20% 

2014 ヴ ┌┥ｷデﾆﾗ┗= ┗ﾗ┣ｷSﾉ;  D VZMR 1 738 000,00 1 700 000,00 2,19% 

2014 
RW┗ｷ┣W ┣┗WS;IｹIｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ┗LWデﾐ[ 
ヮヴﾗジﾆﾗﾉWﾐｹ ; ヮギW┣ﾆﾗ┌ジWﾐｹ ﾗHゲﾉ┌ｴ┞  

S VZMR 635 000,00 622 200,00 2,02% 

2014 Rakvice - ČOV  Sp OtT 80 007 214,00 84 698 936,00 -5,86% 

2014 
ČWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIW H┌ゲデﾗヮWLW - 
demolice 

Sp VZMR 1 050 000,00 896 754,00 14,59% 

2014 
BギWIﾉ;┗ - Úヮヴ;┗ﾐ; ┗ﾗS┞ K;ﾐLｹ 
Obora に SﾗS;デWLﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW 
II 

Sp JTBÚ 16 153 175,00 16 153 175,00 0,00% 

2014 
BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ 
OBORA に SﾗS;デWLﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW  

Sp JTBÚ 2 923 000,00 2 922 649,00 0,01% 

2014 

Čｷジデ[ﾐｹ ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴﾗ┗=ﾐｹ ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;IW ┗ 
Mｷﾆ┌ﾉﾗ┗[が LWSﾐｷIｷが V;ﾉデｷIｹIｴが 
PﾗｴﾗギWﾉｷIｹIｴが PﾗSｷ┗ｹﾐ[ ; VWﾉﾆ┠Iｴ 
P;┗ﾉﾗ┗ｷIｹIｴ  

S VZMR 1 800 000,00 1 778 350,00 1,20% 

2014 
BギWIﾉ;┗ - ┌ﾉく Sﾗﾆﾗﾉﾗ┗ゲﾆ=が ﾗヮヴ;┗; 
kanalizace  

Sp VZMR 2 200 000,00 1 896 410,00 13,80% 

  CELKEM     125 882 226,00 129 305 725,00 -2,72% 

  ) デﾗｴﾗ SﾗS=┗ﾆ┞ ; ゲﾉ┌┥H┞ CELKEM     14 099 000,00 13 730 292,00 2,62% 

  
) デﾗｴﾗ ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW ふHW┣ ČOV 
Rakvice) CELKEM 

    31 776 012,00 30 876 497,00 2,83% 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4463
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4463
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4448
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4447
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4446
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4446
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4406
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4406
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4393
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4393
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4393
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4289
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4289
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4288
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4288
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4288
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4166
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=4166
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3769
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3769
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3768
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3768
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3766
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3574
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3574
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3517
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3358
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3358
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3358
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3189
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3189
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3188
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3188
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3188
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3188
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3098
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=224&IDZak=3098
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VýOatek z datového souboru výzkumu 

Zadavatel Název zakázky na stavební práce 

pUedpokládaná 
hodnota 

zakázky bez 
DPH 

VysoutEžená 
cena 

datum 
dokončení 

zakázky  

druh 
zadávacího 

Uízení 

Rozdíl v 
% oproti 

PH 

MEsto Svitavy 
Snížení energetické náročnosti budov 
mateUské školy na ulici Pražská 160Ř/2ů 
ve Svitavách 

11 097 173,00 7 601 957,00 10.12.2013 Ot 31,50% 

StUední umEleckopr]myslová 
škola skláUská Valašské MeziUíčí 

SUPŠ skláUská Valašské MeziUíčí - 
pUístavba odborných učeben a stavební 
úpravy budovy č. p. 603 

15 650 000,00 13 994 552,00 19.09.2014 Ot 10,58% 

Park Rochus, o.p.s. Expozice lidové architektury – muzeum v 
pUírodE Rochus 24 199 519,00 23 999 579,00 27.02.2015 Ot 0,83% 

MEsto Svitavy 
Snížení energetické náročnosti budov 
mateUské školy ul. Marie Majerové 
1ř10/13 ve Svitavách 

8 677 510,00 7 688 867,00 13.03.2015 Ot 11,39% 

Ostravská univerzita v OstravE 
OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí 
část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - 
Mariánské Hory 

52 000 000,00 38 120 655,00 10.07.2015 Ot 26,69% 

StUední škola informatiky a 
spoj], Brno, Čichnova 23 

SŠ informatiky a spoj], Brno, Čichnova 
23 - Projekt revitalizace 40 455 368,00 41 985 428,00 06.12.2011 Užší -3,78% 

Zlínský kraj Krajské kulturní a vzdElávací centrum ve 
ZlínE 604 160 000,00 603 788 746,00 23.09.2011 Užší 0,06% 

Olomoucký kraj 
CSS ProstEjov, rekonstrukce budovy 6F 
– zUízení odlehčovací služby a denního 
stacionáUe 

22 279 166,00 21 786 736,00 27.06.2014 Užší 2,21% 

Statutární mEsto Brno, mEstská 
část Brno - stUed 

ZŠ Brno, Bakalovo nábUeží Ř - nástavba 
administrativní části budovy 15 000 000,00 11 653 459,00 12.09.2013 Užší 22,31% 

Zlínský kraj Seniorpark Valašské MeziUíčí – II. etapa 
– dodávka stavby 36 784 600,00 33 989 679,00 19.09.2014 Užší 7,60% 

Obec Podolí Výstavba MŠ Podolí modulárním 
systémem – dodatečné stavební práce 148 878,00 179 710,00 01.08.2014 JTBÚ -20,71% 
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Uherskohradiš[ská nemocnice 
a.s. 

Centrální objekty 1.etapa - dodatečné 
stavební práce II 17 302 000,00 17 202 888,00 03.09.2013 JTBÚ 0,57% 

MEsto Znojmo Výstavba pavilonu Domova pro seniory 
ve ZnojmE - dodatečné stavební práce 3 393 070,00 3 634 194,00 29.03.2012 JTBÚ -7,11% 

MEsto Moravské BudEjovice 
Modernizace obvodového pláštE - 
budova ů, ZŠ TGM, nám. Svobody ř03, 
Moravské BudEjovice 

5 966 648,00 5 681 218,00 26.06.2013 ZPT 4,78% 

Ústav zemEdElské ekonomiky a 
informací 

Kompletní oprava stUešního pláštE, 
sanace vlhkosti v pUízemí a zateplení 
pláštE haly - DepozitáU Kojetice 

7 457 575,00 8 183 960,00 01.08.2013 ZPT -9,74% 

Olomoucký kraj 
Realizace energeticky úsporných 
opatUení - Sociální služby pro seniory 
Olomouc - ubytovací část 

9 993 760,00 9 150 693,00 01.08.2013 ZPT 8,44% 

Teplo PUerov, a.s. Zateplení Hotelu Zimní stadion, 
PetUivalského 5 v PUerovE 2 366 820,00 3 113 826,00 21.10.2013 ZPT -31,56% 

Olomoucký kraj Realizace energeticky úsporných 
opatUení - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc 14 400 000,00 11 953 158,00 11.10.2013 Ot 16,99% 

MEsto BystUice nad Pernštejnem Centrum zelených vEdomostí 154 500 000,00 152 724 038,00 25.10.2013 Ot 1,15% 

MEsto Bílovec MEstská knihovna a centrum pro seniory 
v Bílovci 16 515 000,00 15 135 073,00 23.04.2014 Ot 8,36% 

Zlínský kraj 

"Sociální služby Vsetín p.o. - 
Transformace pobytových sociálních 
služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová" - 
dodávka stavby 

22 373 892,00 17 197 349,00 17.07.2014 Ot 23,14% 

Statutární mEsto Brno Stavební úpravy a nástavba bytového 
domu Francouzská 42 57 000 000,00 56 869 215,00 22.08.2014 Ot 0,23% 

StUední umEleckopr]myslová 
škola skláUská Valašské MeziUíčí 

SUPŠ skláUská Valašské MeziUíčí - 
pUístavba odborných učeben a stavební 
úpravy budovy č. p. 603 

15 650 000,00 13 994 552,00 19.09.2014 Ot 10,58% 

Vodovody a kanalizace 
KromEUíž, a.s. 

Rekonstrukce a rozšíUení úpravny vody v 
aglomeraci KromEUíž 152 806 169,00 142 890 938,00 19.06.2012 Užší 6,49% 

ůrcheologický ústav ůV ČR Brno 
v.v.i. 

Stavební úpravy objektu na ul. 
ČechyOská 1ř 25 000 000,00 21 883 884,00 05.06.2013 Užší 12,46% 



XI 

 

Statutární mEsto Brno, mEstská 
část Brno - stUed 

ZŠ Brno, Bakalovo nábUeží Ř - nástavba 
administrativní části budovy 15 000 000,00 11 653 459,00 12.09.2013 Užší 22,31% 

StUední odborná škola 
Otrokovice 

StUední odborná škola Otrokovice - 
stavební úpravy 5 800 000,00 5 749 065,00 29.05.2012 ZPT 0,88% 

MEsto Litomyšl MDSTSKÉ VILY V LITOMYŠLI - 
BYTOVÝ D¥M B1 

19 567 691,00 19 538 776,00 26.06.2012 ZPT 0,15% 

Teplo PUerov, a.s. Zateplení sportovní haly, PetUivalského 3 
v PUerovE 1 746 864,00 1 707 780,00 21.10.2013 ZPT 2,24% 

Zlínský kraj 
Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje - výjezdová základna 
Buchlovice 

8 399 180,00 7 980 546,00 05.10.2015 ZPT 4,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


