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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie. 

Obsahuje teoretické poznatky z oblasti strukturálních fondů, analýzu současného stavu 

sledované firmy. Praktická část se zabývá výběrem nejvhodnějšího dotačního titulu, 

zjištění finančního zdraví jako základní podmínky pro žádost o podporu z fondů EU a 

vypracování projektové žádosti. 

 

Annotation  

The Master´s Thesis deals with the posibility of receiving funding from the European 

Union. It contains a theoretical background about structural funds and an analysis of the 

present status of a selected company. The practical part focuses on selection of the most 

suitable endowment title, checking of financial health of a company as a fundamental 

prerequisite for applying for EU funds and on preparation of the project development 

application. 
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Úvod 

Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přistoupila dne 1. května 2004 

k Evropské unii. Tímto významným krokem jsme se zařadili do společenství vyspělých 

evropských zemí. Právě toto datum je jedno z nejdůležitějších v dějinách České 

republiky, od tohoto dne máme možnost plně se účastnit na společných politikách 

Evropské unie a vytvářet tak společnou budoucnost se všemi členskými zeměmi jako 

právoplatný partner. 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a 

společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 

a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 

středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká „evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti“ 

(HSS).  

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má Česká republika z evropských 

fondů k dispozici 26,69 miliard eur, což představuje přibližně 720,63 miliard korun 

českých. 

Tato jedinečná příležitost čerpání peněz z Evropské unie se zřejmě již nebude opakovat, 

tudíž je toto téma velmi aktuální a ten kdo nevyužije takové příležitosti přichází o 

nemalé finanční prostředky, které by mohl dále efektivně investovat.  

 

Diplomová práce pojednává o způsobu financování projektu firmy TOPTERM, spol. 

s r.o.. Tato firma plánuje výstavbu multifunkční budovy a k financování této výstavby 

se rozhodla využít finanční zdroje z Evropské Unie. Jelikož pro období 2007-2013 

existuje mnoho dotačních titulů, rozhodla jsem se, že vypracuji základní orientační 

přehled možných dotačních titulů a vyberu ten nejvhodnější k danému projektu.  
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Peníze z Evropské unie nedostane nikdo jen tak, je potřeba vypracovat kvalitní 

projektový záměr (někdy také podnikatelský záměr nebo studii proveditelnosti). 

Sestavení takového projektu musí odpovídat přísným formálním předpisům. V této 

práci se tedy také zaměřím na to, jak má správný projekt vypadat, aby měl šanci na 

úspěch při získávání finančních prostředků z Evropské unie.  
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1 CÍL A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této práce je nastínit a objasnit strukturu Evropských dotačních titulů, vybrat 

nejvhodnější dotační program pro daný projekt a sepsání studie proveditelnosti tak, aby 

byla příslušná dotace schválena a byly poskytnuty finanční zdroje na výstavbu této 

multifunkční budovy.  

Jedná se o reálný projekt, kdy jde o rozvoj malé firmy sídlící na Jižní Moravě 

v malebném městečku Kyjov. Jde o firmu působící v oboru vodoinstalatérství, 

topenářství a nově také v oboru stavebnictví. Tato firma byla založena v roce 2004 a je 

zdravou a dynamicky se rozvíjející společností s vizí. 

Důvodem výstavby je fakt, že firma působí v pronajatých prostorech, které zatěžují 

režijní náklady, a velikost nynějších prostor již nevyhovuje potřebám firmy. Vedení se 

tedy rozhodlo tuto problematiku řešit výstavbou multifunkční budovy, kterou bude 

z části využívat pro svou ekonomickou činnost a z části bude sloužit ke komerčním 

účelům. Jestliže mluvím o multifunkční budově, tak kromě využití pro svůj předmět 

podnikání se uvažuje o vytvoření ubytovacích prostor pro rozvoj turistiky v naší oblasti, 

protože Kyjov má návštěvníkům co ukázat a pravidelně se zde konají folklórní a jiné 

kulturní akce, za kterými přijíždí mnoho turistů z tuzemska, ale také ze zahraničí. 

V plánu je také vybudování restauračního posezení a obchodní pasáže, kterou mohou 

využít drobní podnikatelé se spotřebním zbožím. Celý komplex by měl příjemně 

zapadnout do okolí a být také ku prospěchu občanům Kyjova.  

 

Přínosy pro firmu díky této diplomové práci: 

� přehled možných dotačních titulů a možné čerpání v budoucnu, 

� dosažení na konkrétní dotaci z evropských fondů, která se bude nejlépe hodit na 

daný projekt, 

� celkové zhodnocení firmy a s tím spojené analýzy. 
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1.2 Metody diplomové práce 

� Analýza současného stavu firmy 

� SWOT analýza firmy, která zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího okolí firmy 

� Využití metody indukce a dedukce, dedukce je proces usuzování, ve kterém se 

od předpokladů (premis) dochází k závěru. (3) 

� Metoda srovnávání 

� Zdrojová analýza 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Obecné informace o Evropské unii 

Cílem této práce není rozsáhlé popisování historie Evropské unie a charakteristika 

evropského systému, ale poněvadž se zabývám zdrojem financování z fondu Evropské 

unie, tak je na místě vymezit pár základních pojmů. 

 

Níže uvedená mapa znázorňuje členské státy EU. 

 

 

                                                                                    Obrázek 1 Mapa Evropské unie (27) 
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Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly 

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

nahradit státy současné, ale je více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. Její 

členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují část své suverenity tak, aby 

rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo možné přijímat 

demokraticky na evropské úrovni. Tato sdílená suverenita se rovněž nazývá "evropská 

integrace". (2) 

 

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

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

ničení. Tato myšlenka byla poprvé představena v projevu francouzského ministra 

zahraničí Roberta Schumana dne 9. května 1950. Tento den, jakési "narozeniny" dnešní 

EU, se slaví každým rokem jako Den Evropy.“ (2) 

 

Mezi cíle Evropské Unie patří především: 

� dosažení jednoty evropských národů, 

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

prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální soudržnosti a 

zřízením hospodářské a měnové unie, 

� potvrdit svou identitu na mezinárodní scéně prováděním společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky včetně politiky společné obrany, 

� posílit ochranu práv a zájmů občanů členských států zavedením občanství 

Evropské unie, 

� rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitra, 

� způsob vzdorování politické, ekonomické, vojenské a kulturní převaze 

Spojených států amerických nad západní Evropou 
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K úspěšnému dosažení svých cílů je Unie vybavena: 

� komunitární legislativou, která se uplatňuje ve všech dvacetipěti členských 

státech, 

� rozpočtem, 

� institucemi a orgány společenství. (2) 

 

Během integračního procesu došlo k dalším motivům a důvodům, které byly rozvinuty 

v pozdějších letech: 

� sociální politika �  vyrovnání životních úrovní, 

� ochrana životního prostředí, 

� zahraniční a bezpečnostní politika. (8) 

 

2.1.1 Základní informace o integraci ČR do EU 

Datum   popis 
1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 

1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s EHS 

1993 Dohoda o přidružení České republiky k Evropským společenstvím 

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU 

13.12.1997 
EU na summitu v Lucemburku rozhodla, že 30.března 1998 zahájí vstupní  
proces s 11 kandidáty na členství 

31.3.1998 

Evropská komise oficiálně zahájila vstupní rozhovory s první vlnou uchazečů 
 o členství v Evropské unii (ČR, Polskem, Maďarskem, Slovinskem,  
Estonskem a Kyprem). Tým českých vyjednávačů vedl náměstek ministra  
zahraničí Pavel Telička 

29.10.1998 
První kolo jednání mezi ČR  Evropskou unií o podmínkách vstupu země do 
EU 

11.12.2000 
Summit v Nice rozhodl, že ČR bude mít po svém vstupu do Evropské unie 
 12  hlasů v Radě EU 

14.-15. 12.2001 

Summit Evropské rady v Laekenu rozhodl o ustavení Konventu EU, který 
měl navrhnout novou institucionální strukturu Evropské unie. Úvodních 
jednání  Konventu se za Českou republiku zúčastnili ministr zahraničí Jan 
Kavan, poslanec Jan Zahradil a senátor Josef Zieleniec 

12.-13. 12.2002 
Summit Evropské rady v Kodani oficiálně ukončil předvstupní jednání s ČR 
 a dalšími devíti kandidáty na členství 



- 18 - 

 

18.2.2003 
Poslanecká sněmovna schválila zákon o volbách do Evropského 
parlamentu. Do června 2004, kdy se konaly první volby, zastupovalo Českou 
republiku 24 pozorovatelů z řad poslanců a senátorů 

16.4.2003 
Podpis Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii na summitu  
v Aténách. ČR zastupovali prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla 

13.-14. 6.2003 
Referendum o vstupu České republiky do EU. Pro vstup hlasovalo  
77, 33 procent voličů. 

1.5.2004 
Česká republika se stává členem Evropské unie. Spolu s ní vstoupilo dalších  
devět států. EU se po rozšíření rozrostla na 25 států 

1.7.1905 české předsednictví EU leden až červen 2009 

Tabulka 1 Integrace ČR do EU (11) 

 

2.2 Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 

„Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 

a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 

středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS), či krátce kohezní politika.“  (12) 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší 

státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel 

celé Evropské unie. Na regionální politiku jde více než třetina rozpočtu EU.  

Cíle a priority regionální politiky se EU se mění s vývojem Společenství a jsou 

definovány vždy nově na nadcházející programové období. (10) 

 

2.3 Programování evropské regionální politiky 

Regionální politiku charakterizují cykly, které se shodují s rozpočtovými obdobími EU. 

Tyto cykly jsou v současné době sedmileté. Celý programovací mechanismus začíná u 
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Evropské komise, která vytyčí před každým obdobím tzv. cíle regionální politiky, 

které obecným způsobem definují, jakým způsobem, jakými prostředky a do kterých 

regionů budou směřovat finanční prostředky. Zároveň definuje výši jednotlivých 

příspěvků a jejich rozložení v průběhu programového období. 

Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na úrovni EU, postupuje jednání k nalezení 

shody mezi EU a jednotlivými členskými státy. Za tímto účelem mohou členské státy 

zpracovat Národní rozvojový plán, který je pohledem daného státu na možnosti 

veřejných podpor, ve kterém byly definovány priority daného státu. Jedná se o 

dokument, který Česká republika zpracovává dobrovolně a není ze strany Evropské unie 

po nás požadován. Na základě Národního rozvojového plánu a cílů EU je zpracován 

Národní strategický referenční rámec jako základní rozvojová strategie ČR. Národní 

strategický referenční rámec provádí analýzu hospodářského vývoje ČR, přičemž klade 

důraz na vymezení silných stránek země, důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti 

a definování problémových oblastí. V další části Národního strategického referenčního 

rámce jsou rozebrány strategické cíle a definovány jednotlivé operační programy a 

programové dokumenty a jejich zaměření. (6) 

 

Hierarchie a členění strategických dokumentů 

 

Obrázek 2 Hierarchie a členění strategických dokumentů (6) 
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2.4 Seznam fondů Evropské unie 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a technické pomoci. 

Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování 

vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Některé nástroje také 

pomáhají kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do EU.  (10) 

 

2.4.1 Strukturální fondy (SF)  

Je to nástroj regionální politiky EU. Peníze ze strukturálních fondů jsou čerpány v rámci 

několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. Zaměřují se přímo 

na snižování rozdílů mezi regiony členských zemí a snižování zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastní. Existují dva 

strukturální fondy: 

� Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční 

projekty, jako např.: výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických 

zátěží, budování stokových systémů, úpravy koryt řek, podpora inovačního 

potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova 

sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních 

památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, 

ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava 

infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické 

infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, 

posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace 

systému krizového managementu apod. (15) 

� Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční projekty, jako 

např.: rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se 

zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné 

skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, 

podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj 

vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování 

podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících 
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pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, 

zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, 

pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. (15) 

 

2.4.2 Fond soudržnosti (FS)  

je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli 

regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, avšak jen se 

zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, 

železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a 

ochranu životního prostředí, zejména v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojích energie. (15) 

Fond soudržnosti se také jinak nazývá kohezní fond, byl založen v roce 1993 

k poskytování pomoci vybraným zemím EU.  

 

2.4.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD 

Tento finanční nástroj byl vytvořen jako součást společné zemědělské politiky EU. 

Nahradil tak činnost Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu 

(EAGGF), který do konce předešlého programovacího období patřil mezi strukturální 

fondy EU. Prostředky z tohoto fondu budou sloužit ke zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělství, potravinářství a lesnictví. Velký důraz se klade na multifunkční 

zemědělství, orientaci na nepotravinářské využití zemědělské produkce politiku rozvoje 

venkova. (10) 

 

2.4.4 Evropský rybářský fond EFF 

EFF nahrazuje dosavadní finanční nástroj na podporu rybolovu, a stává se tak novým 

nástrojem společné rybářské politiky EU. Hlavním cílem je trvale udržitelný rozvoj 

evropského rybolovu a akvakultury. Z EFF budou financovány aktivity týkajíc se 

mořského i vnitrozemského rybolovu. (10) 
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2.4.5 Evropský fond solidarity EUSF 

Tento fond byl založen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily střední Evropu. 

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

velkou přírodní katastrofou (škody vyšší než 0,6% HDP postiženého státu). Úkolem 

EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finanční pomoci, ale také preventivní opatření 

proti těmto přírodním katastrofám. (10) 

 

2.4.6 Nástroj předvstupní pomoci IPA 

Tvoří jednotný rámec, který pokrývá celou škálu aktivit předvstupní pomoci EU. 

Hlavním cílem podpory fondu IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a 

při zavádění evropských norem a legislativy. IPA se zaměřuje na pět nejdůležitějších 

oblastí – přechodová pomoc, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, 

rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova. Pomoc IPA není určena pro Českou republiku. 

(10) 

 

2.4.7 Komunitární programy 

Tato skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů 

členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami 

Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Podporované 

projekty jsou z oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního 

podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, informační společnosti a 

mnoho dalších. (10) 

 

2.4.8 Finanční nástroje regionální politiky a finančního inženýrství 

Tři nové nástroje regionální politiky pomohou členským státům a regionům zavést 

řádné a účinné řízení fondů a lépe využívat nástroje finančního inženýrství (kombinace 

různých forem financování). Jde o užší spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou 

investiční bankou a jinými finančními institucemi. 
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JASPERS – rozvíjí spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a 

Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a 

pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů. 

JEREMIE – společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky. Důvodem 

je zlepšit přístup k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků 

v regionech EU. 

JESSICA – podpora udržitelných investic s dlouhodobým přínosem do městských 

oblastí. (10) 

 
Obrázek 3 fondy EU (10) 

 

2.5 Regionální a strukturální politika 

2.5.1 Regiony a regionální politika 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území našeho 

státu zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajů. 
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Evropská kohezní politika je totiž směřována především do územních celků s počtem 

obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje těchto 

počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti. Toto členění je v 

souladu s evropskou terminologií nazýváno NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní 

město. (15) 

 

 
Obrázek 4 regionální působnost programů (6)  

 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla 

proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek 

(NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně 

regionálního členění území: NUTSI, NUTSII, NUTSIII. 

úroveň 
Doporučený minimální  

počet obyvatel 

Doporučený 
maximální  

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Tabulka 2 Regionální členění území (15) 
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Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, 

avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II - regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je 

totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o 

tzv. místní administrativní jednotky (LAU). (15) 

 

Úroveň Název jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 
Tabulka 3 Členění území ČR (15) 

 

2.5.2 Cíle regionální politiky pro období 2007 – 2013 

V rámci nové architektury politiky soudržnosti EU v letech 2007 – 2013 byly 

Evropskou komisí stanoveny následující tři cíle, které jsou společné pro všechny státy 

Evropské Unie (4) : 

� Cíl Konvergence: jedná se především o podporu růstu a tvorby pracovních míst 

v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech. Podpora hospodářského a 

sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem 

(HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 

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

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

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

republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 
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� Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na 

úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do 

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

pod něj spadá Hl. m. Praha. Intervence je zaměřena na inovace a ekonomiku 

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

dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě). 

� Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na 

úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 

pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, 

které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z 

ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. Mezi hlavní priority 

EÚS patří podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, životní 

prostředí a předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů. (15) (4) 

 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. €  
(cca 7 082,80 mld. Kč) 

81,54% 
25,88 mld. €  

(cca 730,00 mld. Kč) 
96,98% 

Regionální 
konkurenceschopnost 

 a zaměstnanost 

54,96 mld. €  
(cca 1 385,40 mld. Kč) 

15,95% 
419,09 mil. €  

(cca 11,73 mld. Kč)   
1,56% 

Evropská územní 
 spolupráce 

8,72 mld. €  
(cca 218,55 mld. Kč) 

2,52% 
389,05 mil. €  

(cca 10,97 mld. Kč) 
1,46% 

Celkem 347 mld. € 100,00% 
26,69 mld. €  

(cca 752,70 mld. Kč) 
100,00% 

Tabulka 4 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013(15) 
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Rozdělení prostředků podle 
jednotlivých cílů pro ČR

1,56%

96,98%

1,46%

Konvergence

Regionální
konkurenceschopn
ost
 a zaměstnanost
Evropská územní
 spolupráce

 

Graf 1 rozdělení prostředků podle jednotlivých cílů pro ČR 

 

2.6 Operační programy 2007-2013 

Vláda České republiky přijala na základě definovaných cílů a priorit Národního 

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

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

Operační programy jsou určeny pro tři nové cíle politiky soudržnosti Evropské unie, 

kterými jsou Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská 

územní spolupráce (viz výše). Finanční podpora je stanovena ve výši více než 773 

miliard korun. (4) 

 

2.6.1 Cíl Konvergence 

Tématické operační programy 

� OP Podnikání a inovace (MPO) 

� OP Životní prostředí (MŽP) 

� OP Doprava  (MD) 

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) 

� OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) 

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) 

� Integrovaný operační program (MMR) 
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� OP Technická pomoc (MMR) 

Regionální operační programy  

� ROP NUTS II Jihovýchod  

� ROP NUTS II Jihozápad  

� ROP NUTS II Moravskoslezsko  

� ROP NUTS II Severovýchod  

� ROP NUTS II Severozápad  

� ROP NUTS II Střední Čechy  

� ROP NUTS II Střední Morava (4) 

Operační program % 
mil. eur 
(odhad) 

OP Podnikání a inovace 11,75 3.041,20 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 8 2.070,60 

OP Lidské zdroje a Zaměstnanost 10 2.588,20 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 1.811,80 

OP Životní prostředí 20 5.176,50 

OP Doprava 21,5 5.564,70 

Integrovaný operační program 7,5 1.941,20 

Regionální operační programy 13,25 3.429,40 

OP Technická pomoc 1 258,8 

Celkem 100 25.882,30 

Tabulka 5 Rozdělení finančních zdrojů v cíli Konvergence (4) 

 

2.6.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

� OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) 

� OP Praha Adaptabilita (ESF) 

 

Operační program % 
mil. eur 
(odhad) 

OP Praha Adaptabilita 29 121,6 

OP Praha Konkurenceschopnost 71 297,7 

Celkem 100 419,3 

Tabulka 6 Rozdělení finančních zdrojů v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4) 
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2.6.3 Cíl Evropská územní spolupráce 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

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

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

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

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

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

� Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) (4) (14) 

 

 

Operační program % 
mil. eur 
(odhad) 

OP přeshraniční spolupráce 90 345,6 

OP nadnárodní spolupráce 10 38,4 

OP meziregionální spolupráce - - 

Celkem 100 384 
    Tabulka 7 Rozdělení finančních zdrojů v cíli Evropská územní spolupráce (4) 

 

2.7 Operační program podnikání a inovace 

Rozhodla jsem se, že tento operační program popíši více podrobně, protože z tohoto 

operačního programu má firma šanci čerpat finanční zdroje na svůj projekt. Ostatní 

operační programy jsou téměř nereálné pro daný projekt. 

 

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

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

potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje 

zkvalitňovat infrastrukturu a služby pro podnikání . 
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O podporu mohou žádat podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké 

školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní 

samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a 

další. 

Operační program Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících 

operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. 

oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 

osy podpořeny. 

 

2.7.1 Vznik firem – prioritní osa 1 

Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, 

drobnější investičně zaměřené projekty s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, 

zejména pro účely inovačně zaměřených projektů spin-off firem apod. (13) 

Program: START 

 

2.7.2 Rozvoj firem – prioritní osa 2 

Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, 

koupě podniku v konkurzu, financování pohledávek do lhůty splatnosti, rozvoj 

informačních a komunikačních technologií apod. (13) 

Programy: PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT 

V PODNICÍCH 

 

2.7.3 Efektivní energie – prioritní osa 3 

Např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie 

vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 

modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod. (13) 

Program: EKO-ENERGIE 
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2.7.4 Inovace – prioritní osa 4 

Např. ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot 

výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a 

spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra 

zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií apod. (13) 

Programy: INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT, INOVACE-PATENT, POTENCIÁL 

 

2.7.5 Prostředí pro podnikání a inovace – prioritní osa 5 

Např. podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo 

oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a 

jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a 

podniků do mezinárodních technologických platforem, zakládání a rozvoj 

podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, infrastruktura pro 

vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů, příprava podnikatelské 

zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu apod. (13) 

Programy: EKO-ENERGIE, SPOLUPRÁCE — Technologické platformy, 

SPOLUPRÁCE — Klastry, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 

 

2.7.6 Služby pro rozvoj podnikání – prioritní osa 6 

Např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, 

individuální projekty malých a středních podniků a projekty seskupení MSP podporující 

vstup na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v 

zahraničí apod. (13) 

Programy: PORADENSTVÍ, MARKETING 

 

2.7.7 Technická pomoc – prioritní osa 7 

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených 

do řízení OPPI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a 

analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční 

prostředky z programu apod. (13) 
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2.8 Postupné kroky k získání dotace 

1) Realizovat nápad do projektového záměru 

Nejdříve musí zájemce o dotaci upřesnit svůj projektový záměr. To znamená 

přejít od první myšlenky k jasnému určení toho, co chce projektem řešit, a popsat 

aktivity, které jej naplní. (10) 

V případě firmy uvedené v této práci může jít například o zvýšení 

konkurenceschopnosti, o tvorbu podnikatelského zázemí, rozšíření kapacit. 

 

2) Najít vhodný zdroj financování 

Po jasném určení projektového záměru následuje výběr vhodného dotačního 

nástroje. Při jeho výběru je důležité si položit několik základních otázek: 

- Podporuje daný dotační program činnost, kterou chci financovat? 

- Jsem oprávněný žadatel? 

- Mohu projekt realizovat v mnou určeném místě? 

- Vejde se rozpočet mého projektu do stanoveného omezení pro maximální 

nebo minimální výši podpory? 

- Vím, kdy a kde mám žádost o dotaci podat? Mám svůj projekt připraven tak, 

abych jej stihnul zpracovat a odevzdat v určeném termínu? 

U většiny dotačních nástrojů je nutné zaplatit náklady projektu ze svých nebo 

jiných zdrojů a dotace je vyplácena zpětně. (10) 

 

3) Zpracování žádosti 

Zde je důležité seznámení se se všemi požadavky na zpracování žádosti, které 

musí být splněny při vyplňování až po vlastní předání či odeslání odpovědné 

instituci. Jedná se zejména o formu a způsob předložení žádosti, jaké podkladové 

materiály jsou pro její zpracování důležité a které povinné a nepovinné přílohy 

mají být k žádosti doloženy. Všechny tyto informace jsou uvedeny v dokumentu 

Příručka pro žadatele. Ta je vždy součástí podkladů v rámci výzvy pro 

předkládání žádosti u daného dotačního programu. (10) 
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4) Přeložení žádosti k posouzení 

Žádosti se odevzdávají na příslušném místě do výzvou stanoveného termínu. 

V průběhu hodnocení projektu jsou nejprve zkontrolovány veškeré formální 

náležitosti žádosti a vyhodnocení, zda je projekt pro daný program přijatelný. 

V další fázi jsou všechny doručené žádosti hodnoceny na základě předem 

stanovených hodnotících a bodovacích kritérií. O výsledku hodnotícího procesu 

budete informován. V případě úspěchu dochází k podpisu smlouvy o financování 

se žadatelem, která stanovuje nejen výši dotace, ale i povinnosti, které z jejího 

přidělení vyplývají. V této chvíli se ze žadatele stává příjemce podpory. (10) 

 

5) Uskutečnění projektu 

Příjemce podpory provede samotnou realizaci svého záměru tak, jak jej popsal 

v žádosti. Během realizace musí přitom dodržovat pravidla stanovená pro 

projekty financované ze strukturálních fondů EU. Především se jedná o 

dodržování předpisů pro výběr dodavatelů, dále pravidel pro povinnou publicitu, 

zásad pro vedení a uchovávání dokladů vztahujících se k projektu a monitoring 

projektu. Realizace záměru musí vést ke splnění předem vytyčených cílů 

projektu. (10) 

 

6) Administrace a vyhodnocení projektu 

V průběhu realizace projektu i po jeho dokončení se musí dodržovat několik 

povinností týkajících se řízení projektu. V realizační fázi se jedná zejména o 

pravidelné předkládání průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu. Po 

ukončení projektu se zpracuje závěrečná zpráva a žádost o platbu, e které se 

zhodnotí dosažené výsledky. I po ukončení projektu administrace pokračují po 

dobu 3 až 5 let. Cílem je monitorovaní využití a udržitelnosti výstupu projektu. 

V případě nesplnění některého z ukazatelů může být v krajním případě požádání 

o vrácení dotace nebo její části. (10) 
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2.9 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti  (feasibility study) je dokument, který souhrnně popisuje 

investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit 

realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro 

samotné investiční rozhodnutí. Tento materiál je v různých podobách využíván při 

přípravě investičních záměrů v podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Jak vyplývá z 

vymezeného účelu, studie je zpracovávána v přípravné fázi projektu. Je to materiál 

vedoucí k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, příp. k rozhodnutí potenciálního 

věřitele (či poskytovatele dotace) o poskytnutí úvěru (resp. dotace). (21) 

 

„Studie proveditelnosti – je detailní průzkum a analýza navrhovaného projektu 

rozvoje ke zjištění, zda je projekt životaschopný technicky a ekonomick“1 

 

2.9.1 Osnova Studie proveditelnosti 

Každá výzva k jednotlivým operačním programům specifikuje požadavky na 

zpracování „Studie proveditelnosti“. Já jsem vybrala Studii proveditelnosti dle 

programu Školící střediska z programu OPPI, protože tento program podporuje CZ 

NACE firmy Topterm, spol. s.r.o.. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vydání. 
Computer Press Brno. 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. str. 34 
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Titulní stránka 

Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, 

identifikační údaje zpracovatele, datum zpracování. Je vhodné uvést počet stran textu a 

počet příloh. (16) 

 

1 Identifikační údaje žadatele o podporu 

1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 

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

jménem žadatele, pozice ve společnosti 

1.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová 

adresa, kontaktní adresa – pokud je odlišná od sídla společnosti). (16) 

 

2 Historie a strategie podniku žadatele 

2.1 Stručná charakteristika žadatele (max. 250 slov), počet zaměstnanců žadatele, 

obrat 

2.2 Hlavní, případně vedlejší předmět podnikání žadatele včetně číselného vymezení 

NACE 

2.3 Stručná historie společnosti a současný stav 

2.4 Organizační struktura žadatele (stručně; tabulka/schéma) 

2.5 Projekty realizované s přispěním strukturálních fondů, plánované projekty s 

přispěním SF 

2.6 Vlastnictví certifikátů a osvědčení (např. ISO, TS, VDA, GLP/GPM, apod.) 

2.7 Stručný popis systému vzdělávání, zvyšování kvalifikace, hodnocení, motivace 

zaměstnanců, způsob jejich zajišťování, finanční částky vynakládané na 

vzdělávání, provázanost vzdělávání na aktivity /potřeby/ a cíle podniku 

žadatele 

2.8 Spolupráce žadatele (s vysokými školami, s podnikatelskými subjekty, které 

poskytují odborné vzdělávání, dalšími vzdělávacími institucemi veřejnými i 

soukromými (VOŠ, SOŠ a pod.), výzkumnými a vývojovými pracovišti a 

orgány státní správy, atd.), popis způsobu a délky spolupráce. (16) 

 

 



- 36 - 

 

3 Popis projektu a jeho soulad s programem 

3.1 Název a specifikace předmětu projektu: stručný popis charakteru projektu s 

uvedením klíčových aktivit projektu (zda předmětem projektu bude nákup, 

rekonstrukce, výstavba; velikost školicího střediska – počet místností, 

kapacita); přesné místo realizace projektu 

3.2 Detailní popis realizace projektu: 

� pořízení projektové dokumentace, nákup pozemků (budov), výstavba, 

rekonstrukce 

� popis budovy, ve které bude školicí středisko umístěno (počet podlaží, 

velikost, zda bude sloužit i pro administrativní či výrobní účely) popis 

jednotlivých školicích místností a jejich využití (teoretické či praktické), 

půdorysy jednotlivých podlaží včetně vyznačení prostor (vyznačit část pro 

školicí středisko, ostatní prostory, označit jednotlivé místnosti), kapacita 

jednotlivých školicích místností, kalkulace způsobilých výdajů (v případě, že 

budova je jen částečně využívána pro účely školicího střediska a do 

způsobilých výdajů budou zahrnuty náklady na výstavbu nebo rekonstrukci) 

� náklady na m3 obestavěného prostoru + konstrukčně materiálová 

charakteristika stavby přehledný seznam pořizovaných školicích pomůcek a 

programů (jejich popis, počet, cena, využití a rozmístění ve školicích 

místnostech) 

� Pozn. Jedná se o závazný ukazatel projektu, údaj zde musí souhlasit s 

údajem v PŽ. Počet školicích pomůcek se odvíjí od způsobu jejich 

zaúčtování (jednotlivý majetek, příp. soubory majetku)! 

� Seznam dalšího zařízení a vybavení (nábytek, vybavení dalších prostor 

tvořící zázemí školicího střediska), 

� popis publicity projektu 

3.3 Rozpočet projektu: 

� v třídění dle rozpočtových položek uvedených v plné žádosti s konkrétním 

majetkem a jeho cenou (údaje musí odpovídat souhrnným částkám v plné 

žádosti), 

3.4 SWOT analýza projektu:  
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stručná charakteristika předpokladů pro úspěšnou realizaci předkládaného 

projektu, zmiňte rizika/ohrožení a jeho slabé stránky 

3.5 Cíle, kterých má být realizací projektu dosaženo.  

Jaké kurzy budou ve školicím středisku školeny, provázanost kurzů se strategií 

společnosti. Stručný přehled předpokládaných školení a výukových kurzů, 

vytíženost školicího střediska 

3.6 Udržitelnost projektu po jeho ukončení:  

Plán konkrétních školicích aktivit na období 1 roku po ukončení realizace 

projektu, počet proškolených osob v jednotlivých kurzech, identifikace 

školených osob (vlastní zaměstnanci, zaměstnanci jiných firem, další školené 

osoby), procentuální zastoupení vlastních zaměstnanců na celkových 

proškolených osobách a stručný výhled na využití školicího střediska po dobu 

3 let po ukončení realizace projektu u MSP a 5 let v případě VP. (16) 

 

4 Organizační a provozní zajištění projektu 

4.1 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu, stručná charakteristika 

projektového týmu 

4.2 Spolupracující subjekty (případní účastníci projektu) podílející se na realizaci 

projektu (vysoké školy, výzkumná a vývojová pracoviště, podnikatelské 

subjekty, které poskytují odborné vzdělávání, vzdělávací instituce veřejné i 

soukromé (VOŠ, SOŠ a pod.) a orgány státní správy, atd.). (16) 

 

5 Identifikace cílové skupiny (podnikatelských subjektů) projektu 

Identifikační údaje subjektů, které budou využívat školicí středisko (mimo údajů o 

podniku žadatele) 

5.1 Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, hlavní, případně vedlejší předmět podnikání 

včetně číselného vymezení CZ-NACE (dříve OKEČ) 

5.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce/osoby oprávněné jednat jménem 

společnosti, pozice ve společnosti 

5.3 Případně další doplňující informace (stručná charakteristika subjektu, popis 

rozvoje lidských zdrojů subjektu, projekty realizované s přispěním 

strukturálních fondů, plánované projekty s přispěním SF). (16) 
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6 Časový harmonogram projektu 

6.1 Zahájení projektu 

6.2 Ukončení projektu 

6.3 Členění do etap ve vazbě na pravidla pro etapizaci. (16) 

 

7 Financování projektu 

7.1 Plán potřebných zdrojů 

7.2 Identifikace zdrojů financování (vlastní zdroje, půjčky, bankovní úvěry apod.) 

7.3 Způsob (zdroje pro) zajištění provozních nákladů školicího střediska. (16) 

 

8 Shrnutí záměru projektu a významných skutečností souvisejících s žádostí o 

dotaci (shrnutí významných relevantních údajů z projektu – summary) 

� Přínosy a zhodnocení projektu. Shrnutí všech silných a slabých stránek 

projektu a vyvození jasných závěrů, eliminace možných rizik a podobně. (16) 

 

Přílohy dle aktivit projektu2: 

Novostavby, rekonstrukce - Projektová dokumentace 

Projektová, výkresová dokumentace stavby, ze které je zřejmý vzhled stavby, vnitřní 

řezy stavbou, jednotlivé plochy, účel jednotlivých prostor stavby, (postačí průvodní 

zpráva, technická zpráva, základní řezy stavbou a položkový stavební rozpočet 

externích hodnotitelů). Případná další dokumentace bude na vyžádání (pokud bude 

potřeba pro další hodnocení projektu). (16) 

 

2.10 Zdrojová analýza 

Zdrojová analýza slouží k vyhodnocení finančního zdraví firmy. Finanční zdraví je 

jednou ze základních podmínek, jejíž splnění je nezbytné pro účast firmy na 

implementaci Operačních programů 2007-2013 financovaných ze Strukturálních fondů 

EU. U většiny dotačních programů je nutné prokázat, zda firma je s ohledem na reálný 

stav svého finančního zdraví schopna předfinancovat z vlastních nebo cizích zdrojů 

resp. Jejich kombinací 100%-tně dotační projekt až do fáze jeho úplné realizace. 
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Z uvedeného vyplývá, že pro firmy je nezbytné zajistit zpracování finanční analýzy 

k průkazu finančního zdraví a pro kvalifikaci k úspěšnému podání projektu z vybraného 

Operačního programu dosáhnout minimálně ratingového stupně B (nebo dle výzvy). 

 

2.10.1 Posouzení stupně finančního zdraví firmy 

Stanovení reálného ratingového stupně a schopnosti firmy absorbovat s ohledem na stav 

finančního zdraví cizí zdroje (úvěry nezbytné k předfinancování projektu již ve fázi 

testování podmínek příslušného programu zamezuje v případě zařazení firmy do 

ratingového stupně B- a horšího nebo v případě nesplnění podmínky předfinancovat 

projekt vynakládání nákladů na zpracování projektu a dalších nákladů s projektem 

souvisejících, které by v případě opomenutí tohoto testu byly zmařeny. (18) 

 

2.10.2 Využití zdrojové analýzy k řízení zdrojů prostřednictvím zdrojových 

map. 

K zabezpečení trvalé zdrojové dostatečnosti, spojené s dosažením plné platební 

schopnosti a permanentní připraveností k okamžité reakci na změněné podmínky  ve 

zdrojové oblasti, je nutné využívat výstupů zdrojové analýzy. Výstupy musí být 

v ověřitelných a objemově měřitelných hodnotách s vyloučením poměrových a jiných 

relativních ukazatelů. Výstupy musí být přehledné a schopné zachycovat jak zdrojové 

stavy, tak i zdrojové změny a musí být využitelné k přesnému zobrazení skutečnosti.  

Změny ve zvoleném časovém horizontu musí přesně zobrazit průběh případné zdrojové 

nápravy včetně zdrojových korekcí. Musí být také využitelné k realizaci zdrojových 

záměrů k předem určenému datu – tj. plánování s možností využití variabilních či 

alternativních přístupů. (28) 

 

Princip zdrojové analýzy spočívá v přesném členění stávajícího objemu zdrojů  

− podle příslušnosti (zdroje vlastní, cizí, ostatní)  

− podle času (časově nezávislé – vlastní, časově závislé – cizí a ostatní) 

− podle ceny (cizí zdroje levné a drahé) a 

− podle nezávadnosti (zdroje relevantní a zdroje zhoubné) 
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Následuje přiřazení daného objemu zdrojů jako limitního prostoru k pořízení 

nefinančního majetku. Rozdíl mezi objemem zdrojů a objemem nefinančního majetku 

vede ke zjištění relativního objemu finančního majetku. 

Na základě výše uvedeného principu byl vytvořen systém zdrojového mapování jak 

zdrojových stavů, tak zdrojových změn, který spolehlivě splňuje požadovaná kritéria. 

Zdrojové mapy přesně kvantifikují jednotlivé skupiny nefinančního majetku (případně 

vybrané skupiny nefinančního majetku) s přiřazením tzv. zdrojových sil (zásobníků 

zdrojů), které limitují maximální objem jednotlivých druhů nefinančního majetku. 

Rozdíl mezi příslušným objemem zdrojového sila a objemem nefinančního majetku 

udává objem finančního majetku každého zdrojového sila. Každé zdrojové silo je 

součtem dílčích objemů zdrojových buněk, které jsou součástí jednotlivých druhů 

zdrojů seřazených podle zvolených kritérií, kde lze současně objemově identifikovat   i 

zdroje zhoubné. 

Zdrojové mapy tak věrně zobrazují jak objemy ke zvoleným časovým okamžikům „t“, 

tak i změny ve zvoleném časovém horizontu. Největším přínosem je, kromě 

přehlednosti, ověřitelnosti a především měřitelnosti zpracovávaných hodnot, možnost 

využití dílčích zdrojových přesunů z jednotlivých zdrojových sil do jiných, které se 

ocitly ve stavu zdrojové tísně či zdrojové nedostatečnosti. Zdrojové přesuny mohou mít 

charakter buď dočasný nebo trvalý. (28) 

 

2.10.3 Možnosti využití zdrojové analýzy 

� K testu, zda firma v případě, že uvažuje o získání komerčních bankovních 

úvěrů nebo finančních leasingů s ohledem na reálný stav svého finančního 

zdraví dosáhne na jiné cizí zdroje a když ano, tak v jakém rozsahu. 

� K testu schopnosti financova resp. Kofinancovat plánované větší investice 

z cizích zdrojů, otestovat alternativní způsoby financování a optimalizovat 

výběr způsobu financování a konkrétního finančního produktu (úvěr, leasing) 

� K testu reálnosti firmou navržené finanční strategie a předpokládaného vývoje 

firmy v následujících třech letech včetně odhalení případných disproporcí 
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� K nastavení systému včasné výstrahy a monitoringu v případě implementace 

specializovaného softwaru analytické firmy a jeho provázání na firemní 

software typu Manager včetně výstupů pro útvar kontrolingu firmy 

� K testu vhodnosti a ekonomických dopadů vstupu potenciálního strategického 

partnera do firmy, v případě transformace firmy, nákupu a prodeje firmy. (18) 

 

Podmínky a definice vstupních dat nezbytných pro zpracování prvního stupně 

zdrojové analýzy 

� RHK Brno zajišťuje zpracování zdrojové analýzy při zachování plné 

mlčenlivosti a při zachování anonymity firem.  

� Vstupem je pouze standardní účetní výkaz v elektronické formě (Rozvaha a 

VZZ v plném znění). 

� Za zpracování prvního stupně zdrojové analýzy si RHK Brno nárokuje 5 000,- 

Kč + DPH, doba zpracování je 15 dní. (18) 

 

2.10.4 Hodnocení finančního zdraví subjektu (žadatele) – ratingová 

stupnice : 

A     Prvotřídní stabilizovaný subjekt s nulovým stupněm rizika 

B +  Nadstandardní, spolehlivý subjekt s minimálním stupněm rizika 

B     Standardní, stabilizovaný subjekt s přijatelným stupněm rizika 

B -   Podnikatelský subjekt s narušenou stabilitou a vyšším stupněm rizika 

C +  Subjekt s chronicky narušenou stabilitou a značným stupněm rizika 

C     Nestabilní podnikatelský subjekt, nespolehlivý, vysoce rizikový 

C -   Nepřijatelný subjekt se záporným vlastním kapitálem, předlužený    (19) 

 

Lze konstatovat, že finanční zdraví je jednou ze základních podmínek existence firmy, 

přičemž rating finančně zdravé firmy se pohybuje v intervalu od ratingového stupně A 

do ratingového stupně B ( A, B+, B, B-, C+, C, C- ). 
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Dotační audit – posouzení stupně finančního zdraví 

� Subjekt dosáhl ratingu stupně A, B+, B  = >  splňuje základní podmínku pro 

přístup k podporám z fondů EU a jiných fondů (dotace, granty, grantová 

schémata, záruky, podřízené úvěry, jiné podpory) 

� Subjekt dosáhl ratingu stupně B -  = > splňuje základní podmínku pro přístup k 

podporám z fondů EU a jiných fondů (granty, grantová schémata, záruky, 

podřízené úvěry); u dotací ohroženo dosažení minimální bodové hranice; 

doporučeno zahájit konsolidaci subjektu 

� Subjekt dosáhl ratingu stupně C +  = > u grantů a grantových schémat ohroženo 

dosažení minimální bodové hranice; doporučeno okamžitě zahájit konsolidaci 

subjektu 

� Subjekt dosáhl ratingu stupně C  = > subjekt nedosáhne na žádné podpory; nutné 

okamžité zahájení konsolidačního programu (19) 

 

2.11 Finanční rozhodování o investici 

Hodnocení investičních projektů při žádosti o dotaci zaujímají jedno z nejdůležitějších 

postavení, neboť poskytuje informace pro rozhodování o přijetí či zamítnutí žádosti.  

 

2.11.1 Plánování peněžních toků investičního projektu 

Toky hotovosti projektu tvoří veškeré příjmy a veškeré výdaje, které se investičního 

projektu týkají. 

V situacích, kdy jsou firmy v období výstavby, je typické, že existují pouze výdaje 

investičního charakteru. Období provozu je ale spojeno jak s příjmy, tak s výdaji. 

 

Pro stanovení výdajů investičního charakteru a příjmů a výdajů v období provozu, 

můžeme stanovit toky hotovosti projektu následovně: 

Příjmy: 

� Výnosy z tržeb 

� Změna stavu zásob vlastní výroby 

� Ostatní výnosy 
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Výdaje: 

� Investiční náklady projektu, které tvoří přírůstek stálých aktiv a přírůstek 

pracovního kapitálu 

� Náklady bez odpisů z výsledovky 

� Daň z příjmu 

 

Rozdíl příjmů a výdajů pak tvoří tzv. čisté toky hotovosti. Tyto toky představují základ 

pro výpočet dalších kritérií, díky kterým se posuzuje ekonomická výhodnost projektu. 

(25) (5) 

  

Investiční náklady projektu 

Investiční náklady (výdaje) chápeme jako souhrn všech nákladů kapitálového 

charakteru, které musíme vynaložit na vybudování jednotky a zabezpečení jejího 

provozu. Tyto náklady lze dále rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou náklady 

vynaložené na zajištění aktiv, druhou skupinu pak tvoří pracovní kapitál. (25) 

 

Příjmy a výdaje v období provozu 

Stanovení toků hotovosti v průběhu provozu lez dvěma metodami. Buď přímou 

metodou nebo nepřímou metodou.  

Nepřímá metoda stanovení toků hotovosti je založena na tom, že neurčujeme příjmy a 

výdaje projektu v jeho období provozu, ale určujeme jeho výnosy a náklady, tzn. 

stanovíme plánovanou výsledovku. Korekce výnosů na příjmy a nákladů na výdaje nám 

pak zajišťuje pracovní kapitál. (25) 

 

2.11.2 Hodnocení investic 

Při rozhodování o investičních projektech je potřebné vycházet z dlouhodobého cíle, 

kterým se podnik řídí. Zpravidla se jedná o zvyšování majetku vlastníků. 

Nejvhodnějšími finančními kritérii hodnocení investičních projektů jsou taková, která 

umožní zohlednit časovou hodnotu peněz i riziko projektu.  

Mezi nejpoužívanější metody patří v tržní ekonomice: 

� Metoda čisté současné hodnoty 
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� Vnitřní míra výnosu 

� Doba návratnosti 

� Metoda indexu rentability 

Nesmíme zapomenout, že je velmi důležité stanovit peněžní příjmy a výdaje příslušné 

investičnímu projektu. (20) 

 

Čistá současná hodnota 

Jde o nejpřesnější metodu investičního rozhodování. Tato metoda je založena na 

respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. Čistá současná hodnota vyjadřuje 

v absolutní výši diskontovaný peněžní tok z investice. Jako nejvýhodnější je 

považována ta, která má vyšší diskontovaný peněžní tok. Všechny varianty s ČSH > 0 

jsou přístupné, neboť přinášejí příjem.  

 

Vnitřní míra výnosu 

Vnitřní výnosové procento, označované i jako vnitřní míra výnosnosti investičního 

projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází 

z výpočtu čisté současné hodnoty projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž 

se diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to tedy taková výnosová míra, 

při níž se čistá současná hodnota rovná nule. (20) 

(5) 
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Doba návratnosti investičního projektu 

Doba návratnosti je doba, za kterou se investovaný kapitál vrátí. Prvotním výchozím 

předpokladem je očekávání návratnosti, rozhodovacím kritériem je rychlost splacení 

investovaného kapitálu z peněžních toků.  

Tento ukazatel je velmi rozšířený pro svou jednoduchost. Často se však používá 

nesprávně. Při jeho použití se zapomíná na časovou hodnotu. (20) 

           DN 

KV = Σ  Pt / (1+i)
t  

                t = 1 

 
Kde:  Pt – příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

KV – kapitálový výdaj v Kč 

DN – doba návratnosti investičního projektu 

t – jednotlivé roky životnosti investičního projektu 

i – požadovaná výnosnost investičního projektu v tvaru indexu (20) 

 

 

(5) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V PODNIKU 

3.1 Základní údaje o společnosti 

 

 

Firma:   TOPTERM, spol. s r.o. 

Sídlo:    Praha - 5, Václava Rady 1470/3, PSČ 156 00 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 4.dubna 2005 

Identifikační číslo:   269 61 008 

 

Předmět podnikání   -  vodoinstalatérství, topenářství 

-  montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 

-  velkoobchod 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

-  zprostředkování obchodu a služeb 

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

Základní kapitál: 200 000,- Kč - Zcela splacen 

Jednatel:  Marek Fric, Ing. Petr Kostiha 

 za společnost jedná a podepisuje jednatel. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 referenční foto firmy Topterm, spol. s r.o. 
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3.2 Profil společnosti 

Firma působí na trhu vodoinstalatérství a topenářství od roku 2004. Firma se může 

pyšnit titulem "specialista na podlahová topení". Jsme odborníkem ve svém oboru. 

Působíme na území celé České republiky a na území Slovenska. 

Zaměřujeme se také na činnost v oblasti stavebnictví. Našimi službami jsme schopni 

uspokojit jak velké firmy s velkými zakázkami, tak i širokou veřejnost. Jsme schopni 

zajistit zákazníkovi stavbu na klíč. 

Již od vzniku spolupracujeme s těmi nejlepšími dodavatelskými firmami a pracujeme 

jen s tím nejlepším materiálem, který zaručuje spokojenost našich zákazníků a kvalitu 

naší práce. Každému zákazníkovi nabídneme takový materiál a zboží, které je nejlepší 

pro jeho konkrétní situaci. Například druh vytápění, kotel, atd. 

Za dobu svého působení se firma vypracovala na vysokou úroveň. Jde o dynamickou 

firmu s dobrým finančním zázemím a jasně vytyčenými cíli. Naším cílem je co nejvíce 

spokojených zákazníků, špičkově odvedená práce a být nejlepší na trhu.  

Dbáme o to, aby náš "pan zákazník" byl maximálně spokojen s našimi službami. (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 provozovna firmy Topterm, spol. s r.o. (17) 

 

 

Obrázek 7 Certifikát ISO 9001:2000 firmy Topterm, spol. s r.o.(17) 
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3.3 Organizační struktura společnosti 

 

 

Obrázek 8 Organizační sturktura firmy 

 

3.4 Služby společnosti 

Předmětem činnosti firmy je: 

• realizace staveb v oboru vodo - topo - plyn 

• kompletní dodávky služeb v oboru plynová a tepelná zařízení 

• poradenská činnost 

• konzultace o investičním záměru 

• projekční činnost 

• dodávka a prodej materiálu 

 
Marek Fric 

jednatel 

 
Obchodní 
středisko 

 
Technické 
středisko 

 
Stavební středisko 

 
Montážníci 

Vedoucí 

maloobchodní 
prodejny 

 
Montážníci 

 
Montážníci 

 

Administrativní 

středisko 
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• vlastní provedení díla, také realizace na klíč 

• servis provedených služeb 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• revizní činnost (23) 

 

VODA 

Rozvody vody 

• Provádíme vnitrní a venkovní rozvody vody, rekonstrukci a výstavbu 

vodovodních řádu a přípojek, 

• Montáž a rekonstrukci vnitrního odpadního potrubí 

• Zajišťujeme rozvody jak v obytných, obchodních objektech, tak i v objektech 

průmyslových 

 

Kompletace sanitárního zařízení 

Zákazníkovi jsme schopni zkompletovat celou koupelnu dle jeho přání. Na výběr je 

široká paleta baterií, van, záchodu, bidetu, sprchových koutu a dalšího sanitního 

zařízení.  

Jsme schopni zajistit obklady koupelen a zhotovit celou koupelnu na klíč. 

 

Kanalizace 

Nabízíme všechny činnosti spojené s opravou a rekonstrukcí kanalizace, či novým 

vybudováním celkového odkanalizování objektu. 

• výměna potrubí kanalizace 

• dílčí opravy kanalizace 

• provedení nové domovní přípojky, včetně napojení na veřejnou část potrubí 

• zbudování odtokových žlabu 

 

TOPENÍ  

Rozvody topení 

Provádíme montáž a konstrukci rozvodu vytápění. Montujeme radiátory, otopné 

žebříky, podlahové konvektory a také jsme specialistou na podlahové topení. Naše 
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nabídka radiátoru je velmi pestrá a uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Velikost 

radiátoru navrhneme zákazníkovi dle tepelných ztrát tak, aby plně plnil svou funkci.  

Kotle 

Zajišťujeme dodávku a montáž různých typu kotlů včetně záručního servisu. Zejména 

se jedná o kotle: 

• plynové 

• elektrické 

• na tuhá paliva 

• na dřevoplyn 

• plynové – kondenzační 

• na biomasu 

• krbová kamna 

 

Podlahové topení 

Podlahové topení je velmi aktuální záležitostí. Podlahové topení provádíme v systému 

Uponor. Podlahové vytápěni je zkonstruováno pro vytápění povrchu. Díky tomu, že se 

jedná o velké vytápěcí povrchy, muže být systém provozován při nízkých povrchových 

teplotách a nízké teplotě přívodní/teplé vody. Tyto systémy jsou ideálním řešením 

moderních vytápěcích systémů s technologií založenou na nízkých teplotách, a to 

obzvláště tehdy, když se používají s tepelnými zdroji jako jsou tepelná čerpadla a 

solární systémy. Podlahové vytápění tak nabízí významné výhody tam, kde se jedná o 

úsporu energie a snížení nákladu na vytápění. 

 

PLYN 

Rozvody plynu 

Provádíme veškeré práce spojené s demontáží a instalací plynu. Námi používané 

materiály jsou měd, ocel, bralen a LPe. 

 

Montáže plynových zařízení 

Zajišťujeme kompletní služby od projekce pres montáž až po revizi. Samozřejmě 

garantujeme našim zákazníkům prvotřídní servis. 
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STAVEBNÍ ČINNOST 

Jsme specialisté na veškeré stavební práce týkající se realizace nových rodinných domu, 

rekonstrukcí bytových jader, zateplovacích systému či terénních úprav. 

Pomůžeme Vám s programem „Zelená úsporám“, který je zaměřený na úspory energie a 

využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech a je vyhlášen 

Ministerstvem životního prostředí a administrovaný Státním fondem životního prostředí 

ČR. 

 

Stavby na klíc od A do Z 

• Rekonstrukce 

• Zemní práce 

• Pokrývačské práce 

• Rekonstrukce bytových jader 

• Obkladačské práce 

• Fasády 

• Suchá stavba  (23) 

 

3.5 Matice SWOT 

Je nejčastěji používaným nástrojem analýzy. Může jít o analýzu firmy nebo také 

projektu. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje 

významnost faktorů z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného objektu a dále 

z pohledu příležitostí a hrozeb. 

- silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme 

určitou kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat.  

Silné a slabé stránky zjistíme z vnitřní analýzy podniku. Můžeme k tomu 

použít modely 7S nebo přístup přes firemní funkce/zdroje, portfoliové 

matice – nejčastěji BCG matice, můžeme také využít analýzu 

marketingového mixu 4P, popřípadě 5P nebo 7P. Uvedené nástroje viz 

literatura  č. 9. (9) 

- hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme tak či onak reagovat.  
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Identifikovat a zkoumat externí vlivy můžeme pomocí SLEPT analýzy (nebo 

také PEST analýzy), Porterova modelu konkurenčních sil a faktorů 

makroprostředí. (9) 

 

                Náměty pro hledání silných a slabých stránek podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Možné zdroje silných a slabých stránek podniku (9) 

 

                   Náměty pro identifikaci příležitostí a hrozeb podniku 

 

 

 

 

 

Tabulka 9 možné příloežitosti a hrozby pro podnik (9) 
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Matice SWOT firmy Topterm, spol. s r.o. 

 

Maximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovat    Nutnost řešitNutnost řešitNutnost řešitNutnost řešit      

 

 

  

 Silné stránky Slabé stránky   

       

 � Znalost trhu a trendů � chybí strategické plánování   
 
 � vlastnictví certifikátu ISO 

� nízká likvidita z důvodu 
špatné solventnosti zákazníků 

 
 

 

 � odborník ve svém oboru � proškolování zaměstnanců   

 
� realizace velkých zakázek 

� působení v pronajatých 
prostorách   

 � rozšíření oboru služeb     

 � flexibilita firmy     

 � kvalita prováděných služeb     

       

 Příležitosti Hrozby   

       

 � dotační programy pro zákazníky � solventnost zákazníku   

 � vstup na nové zahraniční trhy � vstup nového konkurenta   

  � veřejné zakázky � nároky na znalosti    

  
� dotace pro firmu ze zdrojů EU 

� velká míra závislosti na  
některých dodavatelích    

 

� projektová vizualizace pro 
zákazníky 

� současná finanční krize 
  

 

  

  

 Maximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovatMaximalizovat a realizovat    Monitorovat a elMonitorovat a elMonitorovat a elMonitorovat a eliminovatiminovatiminovatiminovat      
 

Tabulka 10 Matice SWOT firmy Topterm, spol. s r.o. 
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3.6 Finanční analýza firmy 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow). 

Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. 

Je zřejmé, že existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. 

Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty 

peněžních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku. 

Aby mohla být tato data využita pro hodnocení finančního zdraví podniku musí být 

podrobena finanční analýze. (1) 

 

Hlavní funkce finanční analýzy 

     •  komplexní posouzení úrovně současné finanční situace podniku a její příčiny, 

     •  příprava návrhů ke zlepšení finanční situace  podniku, 

     •  nástroj hodnocení variant finančních strategií podniku, 

     •  nástroj zkvalitnění rozhodovacích procesů v oblastech operativního i strategického 

řízení. 

Rozhodování o financích musí být vždy podloženo finanční analýzou! (1) 

 

Uživatelé výsledků finanční analýzy: 

      • investoři (akcionáři, společníci), 

      • manažeři podniku, 

      • banky a jiní věřitelé, 

      • obchodní partneři, (zákazníci, 

dodavatelé), 

      • konkurenti, 

      • státní orgány, 

      • burzovní makléři, 

      • odborové svazy, vysoké školy, 

media, 

      • zaměstnanci. 
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3.6.1 Analýza stavových veličin. 

Stavovými veličinami jsou položky rozvahu, informující o stavu majetku k určitému 

dni, tj. k rozvahovému dni (den sestavení rozvahy, nejčastěji ke konci účetního období). 

Horizontální analýza stavových ukazatelů, neboli analýza trendů, hodnotí změnu 

jednotlivých položek aktiv a pasiv oproti minulému (předchozímu, popř. výchozímu) 

období. (22) 

Položka 
2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

Kč Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem 2 125 3 040 143,1 4 447 86,1 6 375 66,3 12 610 78,9 

Pohledávky za ups. základní kap. 100 -100 -100,0 0 x 0 x 0 x 

Stálá aktiva 384 248 64,6 288 45,6 1 958 212,8 5 051 175,5 

Dlouhodobý hmotný majetek 384 248 64,6 288 45,6 1 958 212,8 5 051 175,5 

Oběžná aktiva 1 635 2 800 171,3 4 193 94,5 4 437 51,4 7 445 57,0 

Zásoby 77 1 900 2 467,5 -1 011 -51,1 1 632 168,9 679 26,1 

Krátkodobé pohledávky 639 1 389 217,4 5 494 270,9 2 906 38,6 4 845 46,5 

Krátkodobý finanční majetek 917 -484 -52,8 -293 -67,7 -101 -72,1 1 921 4 925,6 

Časové rozlišení 6 92 1 533,3 -34 -34,7 -20 -31,3 114 259,1 

 

Položka 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

Kč Kč % Kč % Kč % Kč % 

Pasiva celkem 2 125 3 040 143,1 4 447 86,1 6 375 66,3 12 610 78,9 

Vlastní kapitál -14 257 -1835,7 309 127,2 3 404 616,7 4 000 101,1 

Základní kapitál 200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Výsledek hospodaření min. let 0 -214 x 197 -92,1 369 -2170,6 -210 -59,7 

Výsledek hospodaření běžného 
 účetního období (+/-) -214 471 -220,1 112 43,6 -578 -156,6 275 -131,6 

Cizí zdroje 2 139 2 777 129,8 4 109 83,6 2 909 32,2 8 574 71,8 

Krátkodobé závazky 639 3 027 473,7 2 265 61,8 2 581 43,5 4 299 50,5 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 500 -250 -16,7 1 844 147,5 328 10,6 4 275 124,9 

Časové rozlišení 0 6 x 29 483,3 62 177,1 36 37,1 

Tabulka 11 Horizontální analýza 
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Horizontální analýza rozvahy ukazuje, že společnost zvětšuje objem svého 

dlouhodobého majetku (investuje, jak ukazuje také záporné Cash Flow z investiční 

činnosti – viz příloha). Oběžná aktiva se také pravidelně zvyšují, příčinou jsou 

krátkodobé pohledávky a finanční hotovost. Na pohledávky by se firma měla zaměřit, 

protože jejich výše je alarmující. Co se týče pasiv, firma by si měla dát pozor na cizí 

kapitál. Již by se neměla dále zadlužovat. (22) 

Stavové veličiny můžeme hodnotit také dle jejich struktury, čímž se rozumí hodnotit 

poměr, v jakém je položka majetku či kapitálu k jiné nadřazené veličině. Učiníme tak 

pomocí vertikální analýzy. (22) 

Vertikální analýza 

  Položka (v %) 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

z toho Pohledávky za upsaný základní kapitál 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Stálá aktiva 18,1 12,2 9,6 18,0 27,7 

 Oběžná aktiva 76,9 85,9 89,8 81,7 71,7 

 Časové rozlišení 0,3 1,9 0,7 0,3 0,6 
 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

z toho Vlastní kapitál -0,7 4,7 5,7 24,7 27,8 

 Cizí zdroje 100,7 95,2 93,9 74,6 71,7 

 Časové rozlišení 0,0 0,1 0,4 0,6 0,5 
 

Oběžná aktiva 99,9 100,1 100,0 100,0 100,0 

z toho Zásoby 4,7 44,6 11,2 19,9 16,0 

 Krátkodobé pohledávky 39,1 45,7 87,2 79,8 74,5 

 Krátkodobý finanční majetek 56,1 9,8 1,6 0,3 9,6 
 

Vlastní kapitál 100,0 100,0 100,0 8,7 5,1 

z toho Základní kapitál -1 428,6 82,3 36,2 5,1 2,5 

 VH minulých let 0,0 -88,1 -3,1 8,9 1,8 

 VH běžného účetního období 1 528,6 105,8 66,8 -5,3 0,8 
 

Cizí zdroje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

z toho Krátkodobé závazky 29,9 74,6 65,7 71,3 62,5 

 Bankovní úvěry a výpomoci 70,1 25,4 34,3 28,7 37,5 

Tabulka 12 Vertikální analýza 
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Vertikální analýza rozvahy, stejně jako její horizontální rozvaha, ukazuje nárůst objemu 

dlouhodobého majetku, zejména v podobě dlouhodobého hmotného majetku (investice 

do strojů a zařízení). Oběžná aktiva mírně klesají.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Vertikální analýza aktiv 2005-2009 

 

Z grafu analýzy aktiv můžeme vyčíst, že se jedná o kapitálově lehkou firmu, nejde tedy 

o výrobní firmu. Jelikož poměr oběžných aktiv je velmi vysoký je dále potřeba oběžná 

aktiva rozklíčovat. 

 

  

 

 

 

 

 

Graf 3 Vertikální analýza pasiv 2005-2009 

 

Z grafu analýzy pasiv je zřejmé, že firma využívá více cizích zdrojů než vlastních. Což 

v případě žádání o dotace nebo o úvěr může být problém. Firma je již značně zadlužená. 

Zůstává ale na dalším výzkumu, jaké položky cizích zdrojů zatěžují tuto oblast nejvíce. 
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Vertikální analýz a oběž nýc h aktiv  (2005-2009)
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Graf 4 Vertikální analýza oběžných aktiv 2005-2009 

 

Z grafu oběžných aktiv můžeme vyčíst, že největším problémem firmy jsou 

pohledávky. Je potřeba ještě zjistit dobu obratu pohledávek. Ale již tento graf stačí na 

to, aby se firma zaměřila na vymáhání svých pohledávek a přeměnit je na finance, které 

firma potřebuje.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Vertikální analýza vlastních zdrojů 2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 Vertikální analýza cizích zdrojů 2005-2009 
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Z grafu analýzy cizích zdrojů vyplývá, že převážná část cizího kapitálu spočívá 

v krátkodobých závazcích. Tento stav je jistě spojen s velmi vysokými pohledávkami. 

Firmě chybí finanční prostředky vázané v pohledávkách. Tato situace je nemilá a je 

třeba ji razantně řešit.  

 

Stavové veličiny lze hodnotit také pomocí rozdílových ukazatelů. Cílem rozdílových 

ukazatelů je zjistit, o kolik jednotlivé položka krátkodobých aktiv převyšuje k ní 

příslušnou položku krátkodobých pasiv. (22) 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu (ČPK) udává, s jakým objemem prostředků podnik 

v jednotlivých letech mohl uhradit své mimořádné výdaje. Existují dvě možnosti 

výpočtu ČPK.  

manažerský přístup � ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobé zdroje (určitý finanční 

fond) 

investorský přístup �  ČPK = dohodová pasiva – stálá aktiva (část dl. Kapitálu, který 

je možno použít k úhradě oběžných aktiv) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ČPK - manažerský přístup 996 769 2 697 4 553 7 699 

ČPK - investorksý přístup 1 102 861 2 726 4 500 7 724 

Graf 7 ČPK 

Objem těchto prostředků je značný, což znamená, že podnik se snaží mít určitý 

„polštář“ volných prostředků, jež by mu z oběžných aktiv (tj. ta část majetku, která je 

likvidní) zůstal po uhrazení všech krátkodobých aktiv. 

 

Čisté pohotové prostředky ČPP řeší problém likvidity ČPK.  

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

Pohotové finanční prostředky zahrnují peníze v hotovosti a peníze na běžném účtu. 

Tento ukazatel, který často hodnotí banky není ovlivněn oceňovacími technikami, je 

však snadno manipulovatelný přesunem plateb vzhledem k rozhodujícímu dni. ČPP 

tedy uvádí stav, kdy by firma musela k danému dni zaplatit všechny krátkodobé 

závazky z finančních prostředků, které má okamžitě likvidní, tedy z hotovosti a 
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zohledňuje pohledávky firmy. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8 Rozdílové ukazatele 2005-2009 

 

3.6.2 Analýza rozdílových a tokových veličin. 

Rozdílovými a tokovými veličinami rozumíme položky výsledovky a přehledu o 

peněžních tocích. Stejně jako u stavových veličin můžeme hodnotit jejich vývoj v čase 

(horizontální analýza) či jejich strukturu (vertikální analýza). (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 Hodnoty vybraných položek tokové veličiny 
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Analýza tokových ukazatelů 

Položka 

2004/ 
2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Kč Kč % Kč % Kč % Kč % 

Výkony 2457 7432 302,5 17249 174,4 -2204 -8,1 21373 85,7 

Výkonová spotřeba 2147 6428 299,4 15406 179,7 -3016 -12,6 22491 107,3 

Přidaná hodnota 310 1236 398,7 1963 127,0 1441 41,1 -1317 -26,6 

Osobní náklady 369 760 206,0 1140 101,0 1764 77,7 -1058 -26,2 

Daně a poplatky 0 0 0,0 25 0,0 -6 -24,0 26 136,8 

Odpisy DHM 128 90 70,3 257 117,9 -84 -17,7 230 58,8 

Tržby z prodeje DHM 0 0 x 1 0,0 139 13900,0 -140 -100,0 

Ostatní provozní výnosy 0 76 x -60 -78,9 725 4531,3 -459 -61,9 

Ostatní provozní náklady 0 0 0,0 17 0,0 1088 6400,0 -1045 -94,6 

Provozní výsledek hospodaření -187 462 -247,1 345 125,5 -564 -91,0 158 282,1 

Výnosové úroky 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní finanční výnosy 0 32 0,0 -20 -62,5 -3 -25,0 -1 x 

Ostatní finanční náklady 24 -23 -95,8 94 9400 9 9,5 -28 -26,9 

Finanční výsledek hospodaření -26 8 -30,8 -141 783,3 -106 66,7 144 -54,3 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 x 95 0,0 -95 -100,0 35 0,0 

Výsledek hospodaření za běž. činnost -213 470 -220,7 109 42,4 -575 -157,1 302 -144,5 

Mimořádné výnosy 0 0 x 3 0,0 -3 x 8 0,0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 x 3 0,0 -3 x 8 0,0 

Výsledek hospodaření za úč. období -213 470 220,7 112 43,6 -578 -156,6 275 131,6 

Výsledek hospodaření před zdaněním -213 470 220,7 207 80,5 -673 -145,0 310 148,3 

Tabulka 13 Analýza tokových ukazatelů 

 

3.6.3 Analýza poměrových ukazatelů. 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky 

rozvahy či výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině, poměrová 

analýza „poměřuje“ položky vzájemně mezi sebou. Hodnoty ukazatelů poměrové 

analýzy nemají samy o sobě žádnou vypovídající schopnost, proto je vždy porovnáváme 

s průměrnými hodnotami v oboru, s hodnotami těchto ukazatelů v jiné firmě (která ale 

má podobné vlastnosti), popř. s hodnotami doporučenými (v tabulkách označeny 

„DH“). Postupy poměrové analýzy se shrnují do několika skupin ukazatelů. (22) 
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Ukaz atele rentability  (2005-2009)
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podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. (22) 

Tabulka 14 ukazatele rentability 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 10 Ukazatele rentability 

 

Z tabulky i grafu jasně vyplývá, že všechny druhy rentability jsou značně pod 

doporučenými hodnotami, které se pohybují okolo 10%. Z uvedených hodnot vyplývá, 

že firma netvoří téměř žádný zisk, tedy je nerentabilní a měla by se zamyslet nad svým 

dalším působením.  

Nejvíce sledovaní ukazatel ROE vyjadřuje míru ziskovosti vlastního kapitálu, tím 

vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou 

odpovídající velkosti jejich investičního rizika.  

Finanční páka vychází kladně � ROE > ROA, ta hodnotí výši přínosu pro vlastníky. 

Vyjadřuje ziskovost vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. (1) 

Rentabilita 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI -8,80 5,32 6,45 0,35 0,75 

Rentabilita celkového kapitálu ROA -10,02 4,98 3,84 -1,31 0,23 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 1521,43 105,76 66,85 -5,28 0,83 

Rentabilita tržeb ROS -8,67 2,18 1,26 -0,71 0,13 
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Ukazatele aktivity zkoumají, jak firma hospodaří se svými aktivy. Když je aktiv více 

než je účelné, vznikají zbytečné náklady � nízký zisk. Když je aktiv málo, přichází 

podnik o možné podnikatelské příležitosti, musí odmítat zakázky, které by přinesly zisk. 

(1) 

Tabulka 15 Ukazatele aktivity 

Uvedené hodnoty upozorňují na to, že společnost disponuje velkým množstvím 

celkových aktiv, která ale nejsou využita, ale z předchozí analýzy víme, že aktiva jsou 

převážně tvořena krátkodobými pohledávkami, což naznačuje také šílená doba obratu 

pohledávek. V roce 2009 byla průměrně každá pohledávka splatná po 104 dnech, což je 

velmi mnoho. 

Také negativní jev je ten, že doba obratu závazků je menší než doba obratu pohledávek, 

tudíž musíme profinancovávat závazky z jiných zdrojů. 

Jediné pozitivu z této analýzy vyplývá z ukazatele doba obratu zásob, která nám říká, že 

zásoby jsou velmi obrátkové. Také obraz zásob můžeme shledat pozitivním, každá 

položka zásob se nám do roka obrátí 16x.  

 

Provozní ukazatele odráží výši přidané hodnoty z jednoho pracovníka. Provozní 

ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Umožňují 

sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. (22) 

Provozní ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

produktivita z přidané hodnoty 62 129 185 236 158 

produktivita z výkonů 491 824 1 428 1 187 2 013 

Tabulka 16 Provozní ukazatele 

Ukazatelé aktivity 2005 2006 2007 2008 2009 

obrat celkových aktiv 1,16 2,28 3,04 1,84 1,84 

obrat celkových aktiv-výnosy 1,16 2,30 3,05 1,88 1,85 

obrat stálých aktiv 6,40 18,66 31,81 10,20 6,65 

obrat zásob 31,91 5,97 30,30 11,30 16,09 

doba obratu zásob 0,03 0,17 0,03 0,09 0,06 

doba obratu pohledávek 93,63 61,89 92,53 127,90 104,27 

doba obratu závazků 93,63 111,88 72,96 104,40 87,46 
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Graf 11 

Produktivita práce 

Ukazatele likvidity porovnávají prostředky, jimiž je možné platit, s hodnotou závazků, 

jež podnik musí zaplatit. Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek na 

prostředky, jež je možné použít na úhradu závazků.Ukazatele likvidity se člení dle 

likvidnosti části oběžných aktiv. (22) 

Obecný tvar ukazatele likvidity = čím možno platit / co nutno platit 

Likvidita 2005 2006 2007 2008 2009 DP
2
 

3. stupně - běžná 2,56 1,21 1,45 1,53 1,60 2-3 

2. stupně - pohotová 2,44 0,67 1,29 1,23 1,35 1-1,5 

1. stupně - okamžitá 1,44 0,12 0,02 0,00 0,15 0,2-0,5 

Tabulka 17 Likvidita 

Hodnoty okamžité likvidity byly v minulých letech velmi špatné, firma nemohla hradit 

své splatné závazky. V roce 2009 se situace již o něco zlepšila, ale stále by firma měla 

hodně zlepšovat svou likviditu. Docílit toho může efektivním vymáhání pohledávek po 

splatnosti.  

 

 

 

                                                 

 

2  DP = doporučené hodnoty 
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Graf 12 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele zadluženosti poskytují informaci o dluzích na majetku společnosti. Udávají 

vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, 

kolik majetku je financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především 

investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů. Zadluženost není pouze negativní 

charakteristikou firmy. Její růst může přispět k růstu rentability vlivem působení 

finanční páky. (22) (1) 

Ukazatele zadluženosti 2005 2006 2007 2008 2009 

celková zadluženost 1,01 0,95 0,94 0,75 0,72 

koeficient samofinancování -0,01 0,05 0,06 0,25 0,28 

doba splácení dluhů -7,2738 35,30 -6,78 -7,03 -30,11 

úrokové krytí -105,50 6,24 8,36 -0,23 3,57 

Tabulka 18 Ukazatele zadluženosti 

 

 

 

 

 

 

Graf 13 Ukazatele zadluženosti 

 

Hodnoty jasně ukazují, že firma je z větší části zadlužená. V tomto případě je velmi 

riskantní zadluženost zvyšovat. Pokud je firma takto zadlužená, tak jí už ani nikdo další 
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prostředky nepůjčí, je zde velmi vysoké riziko. Kdyby náhodou některá banka či jiná 

společnost chtěla úvěr poskytnout, tak úroková sazba bude vzhledem k riziku velmi 

vysoká. Z grafu vyplývá, že se firma snaží situaci řešit. Doba splácení dluhů vychází 

v záporných číslech z toho důvodu, že provozní CF, které tvoří jmenovatel vzorce, je 

záporné. Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky. Bankovní standart je 3. Dobře fungující podniky mají tento ukazatel 6-8. Při 

vysokém úrokovém krytí a vysokém zisku je zdravá i vyšší celková zadluženost, ale to 

není případ sledované společnosti. (22) 

 

3.6.4 Analýza soustav ukazatelů. 

Finanční situaci firmy můžeme zhodnotit i pomocí soustav ukazatelů, které mají přímo, 

prostřednictvím hodnoty jediného čísla, vypovídací schopnost o úrovni hospodaření 

společnosti (finanční zdraví společnosti, průměr či hrozící bankrot). 

 

Altmanův index finančního zdraví („Z skóre“) je jedním z nejznámějších bankrotních 

modelů. Altmanův mode se začal velmi široce využívat, ale byl často kritizován, že není 

vhodný pro naše podmínky. 

 

Index IN 01 je dalším ze soustavy poměrových ukazatelů. Jeho hodnoty ukazují na 

české poměry. Tento index hodnotí schopnost dostát svým závazkům a také schopnost 

tvořit hodnotu pro vlastníka. Index IN01 má z časového hlediska nejmenší omezení a je 

na velmi dobré úrovni. Ovšem není schopný nahradit finanční analýzu. (1) 

 

Tabulka 19 Soustav ukazatelů 

 

Soustavy ukazatelů 2005 2006 2007 2008 2009 

Altmanův index 1,26 2,53 3,45 2,07 2,06 

horní hranice šedé zóny 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

dolní hranice šedé zóny 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Index IN 01 0,26 0,94 1,16 0,72 0,74 

horní hranice šedé zóny 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

dolní hranice šedé zóny 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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Graf 14Altmanův index finančního zdraví 

 

Hodnotící kritéria Indexu IN01: 

IN01 < 0,75 ����   podnik spěje k bankrotu      � 

0,75 < IN01 < 1,77 �  podnik se nachází v šedé zóně 

IN01 > 1,77 �   podnik tvoří hodnotu  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15 Index IN01 
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3.7 Zdrojová analýza firmy  

Při zpracování zdrojové analýzy jsem vycházela z finančních výkazů uvedených 

v příloze č. 1 této práce a také dle metodiky „TRIM“, modelový příklad je uveden 

v příloze č. 2 této práce.  

Jako stěžejní jsem shledala zdrojovou mapu, která dokáže zcela objektivně určit 

platební neschopnost, či platební tíseň společnosti.  

Zdrojová analýza generačně překonává svými výsledky dosud běžně užívanou finanční 

analýzu, která současným náročným podmínkám podnikatelského prostředí a finančního 

řízení podnikatelských subjektů již zdaleka nestačí. (28) 

 

Vysvětlivky ke zdrojové mapě 

POVK – pohledávka k vlastnímu kapitálu 

FMPOVK  - finanční majetek z pohledávek za vlastním kapitálem 

DM – dlouhodobý majetek 

FMDM – finanční majetek k dlouhodobému majetku 

POD – pohledávky dlouhodobé 

FMPOD – finanční majetek k dlouhodobým pohledávkám 

ČR (OA) – časové rozlišení (oběžný majetek), ČR (OP) – časové rozlišení pasiva 

FMČR – finanční majetek k časovému rozlišení 

FMZÁSOB – finanční majetek k zásobám 

POK – pohledávky krátkodobé 

FMPOK – finanční majetek k pohledávkám krátkodobým 

FMVÁZANÝ – finanční majetek vázaný 

FMNEDISP. – finanční majetek nedisponovaný 

ZÁVVST(DO LH) - závazky za vstupy splatné 

ZÁVVST(PO LH) - závazky za vstupy po lhůtě splatnosti 

ZÁVREDUK. – závazky redukované 

ZÁVDOH.ÚČTY – závazky z dohadných účtů 

VK - vlastní kapitál 

BÚD – běžný účet dlouhodobý, BÚK – běžný úvěr krátkodobý 

ZÁVD(DRAHÉ) – závazky dlouhodobé drahé, ZÁVD(LEVNÉ) – závazky dlouhodobé levné
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3.7.1 ZDROJOVÁ  MAPA 
    Topterm, spol. s r.o.     

k: 31.12.2009              

OBLAST  POTŘEB   ZDROJOVÉ  
SILO 

ZDROJOVÉ  BUŇKY 

NM FM     ZÁVVST(DO LH) ZÁVVST(PO LH) ZÁVREDUK. ZÁVDOH.ÚČTY VK BÚD ZÁVD(DRAHÉ) ZÁVD(LEVNÉ) REZERVY BÚK ČR (OP) 

POVK FMPOVK 
= 0    = 

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   

DM FMDM 
= 7 929    = 

0    0    0    0    7 929   0    0    0    0    0    0    7 929   0   

POD FMPOD 
= 0    = 

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   

ČR (OA) FMČR 
= 158    = 

0    0    0    0    25    0    0    0    0    0    133    158   0   

ZÁSOBY FMZÁSOB 
= 3 277    = 

2 450    0    0    0    2    0    0    0    0    825    0    3 277   0   

POK FMPOK 
= 17 233    = 

1 938    8 423    0    0    0    0    0    0    0    6 872   0    15 273   1 960   

FMVÁZANÝ FMNEDISP. 
= 0    = 

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   

26 637   1 960   = 28 597    = 4 388    8 423    0    0    7 956   0    0    0    0    7 697   133    

VERIFIKACE:                

Zdrojové zabezpečení POVK =    součet OK     

  
  neadekvátní 

zdrojové  
zabezpečení 

 
Zdrojové zabezpečení DM =    součet OK      

Zdrojové zabezpečení POD =    součet OK       

Zdrojové zabezpečení ČR (OA) =    součet OK         

Zdrojové zabezpečení zásob =    součet OK         

Zdrojové zabezpečení POK =    součet OK         

Zdrojové zabezpečení FMVÁZANÉHO =    součet OK         

Tabulka 20 Zdrojová mapa firmy Topterm spol. s r.o.
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3.7.2 Výstup hodnocení podnikatelského subjektu zdrojovou analýzou 

 

Jméno podnikatelského subjektu:        Topterm, spol. s r.o. 

Údaje zpracovány k:                              31.12.2009    

                     

Hodnocení hospodářského okruhu: 

Úroveň přidané hodnoty pokrývá v součtu osobní náklady a odpisy:                          ANO 

Provozní výsledek hospodaření je dosahován především z vlastní výrobní činnosti:  ANO 

 

Hodnocení majetkového okruhu: 

Zdrojové zabezpečení dlouhodobého majetku a dlouhodobých pohledávek:           Adekvátní 

Zdrojové zabezpečení časového rozlišení:                                                               Adekvátní  

Zdrojové zabezpečení řetězce financování provozu, tj. zásob (výrobní proces) 

a pohledávek (komerční proces):                    Nevyhovující 

Financování základních vstupů z inkas                                                                       Adekvátní 

 

Výsledek hodnocení: 

Podnikatelský subjekt dosahuje v hodnoceném období kladný výsledek hospodaření. Úroveň 

přidané hodnoty  pokrývá v součtu osobní náklady a odpisy, což dokládá kladný modul 

ziskového potenciálu. 

Na  základě porovnání úrovně modulu ziskového potenciálu a výše provozního výsledku 

hospodaření lze prohlásit, že provozní výsledek hospodaření  je dosahován z vlastní činnosti, 

což je  pozitivní skutečnost. 

Společnost k hodnocenému datu čerpá krátkodobý úvěr a krátkodobou finanční výpomoc 

v celkovém objemu  7 697 tis. Kč. Dosažený provozní výsledek hospodaření není dostatečný 

na pokrytí stávající výše cizích drahých zdrojů, tj. úvěrů, zde hrozí riziko. 

Majetkový okruh není dostatečně stabilizovaný. Na první pohled je patrný deficit 

dlouhodobých i střednědobých zdrojů. Řádně je zdrojově zajištěna pouze oblast 

dlouhodobého majetku a časového rozlišení (ostatních aktiv). Deficity dlouhodobých zdrojů 

se negativně projevují zejména v oblasti zdrojového zabezpečení zásob, které jsou z části 

zdrojově zajištěny zdroji krátkodobými (krátkodobý úvěr), což není adekvátní. 

U zdrojového zabezpečení krátkodobých pohledávek (tj. komerční fáze provozu) je součástí 

zdrojové skladby i určitý objem krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti.  
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Realizaci uvažovaného investičního záměru nelze za stávající ekonomické situace doporučit, 

neboť by došlo k prohloubení existujících problémů. Nejdříve je třeba odstranit stávající 

nedostatky  a až poté je možné uvažovat o nějakém investičním záměru. 

 

Pro stanovení ratingu vychází hodnocení společnosti mezi čtvrtým a pátým stupněm. Spíše 

bychom však zařadili podnikatelský subjekt do pátého stupně v rámci sedmi dílné hodnotící 

škály /rating C+/. 

 

Výrok: 

Podnikatelský subjekt s chronicky narušenou stabilitou a značným  stupněm 

rizika. 
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3.8 Celkový souhrn současné situace firmy 

Skutečný stav firmy jsem zjišťovala pomocí účetních výkazů, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 a z nich vyplývající finanční analýzy a dle zdrojové analýzy sestavené 

dle modelového příkladu uvedeného v příloze č. 2.  

Jen pro názornost jsem sestavila graf některých rozhodujících ukazatelů. Jedná se o 

výsledek hospodaření za účetní období, výkony a tržby z prodeje zboží. 

 

Vybrané ukazatele hospodaření firmy 2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 Graf 16 Vybrané ukazatele hospodaření firmy 

 

Z uvedeného grafu můžeme vyčíst, že co se týče tržeb za prodej zboží a 

vyprodukovaných výkonů je na to firma velmi dobře a každoročně roste. Zakázek má 

dostatek a zákazníci odebírají čím dál více zboží. Firma je v růstu. Ale pokud 

vezmeme v úvahu třetí ukazatel a to je zisk, tak už je to horší. Můžou nastat dvě 

varianty tohoto důsledku. Zisk je oproti obratům velmi malý, dá se říci, že téměř 

nulový. Jednou z příčin může být přehnaná daňová optimalizace a druhou variantou 

to, že firma tvoří velmi vysoké náklady, které nezakalkulovává do cen svých 

produktů, a když, tak jen velmi málo.  

Z výše uvedené finanční analýzy vyplývá, že největším problémem firmy se stává 

likvidita, obzvláště likvidita okamžitá, což deklaruje také ukazatel „čisté pohotové 

prostředky“ ČPP, který vychází velmi špatně = záporně. Důvod tohoto stavu 
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shledávám v pohledávkách po splatnosti. Pohledávky jsou velmi vysoké a alarmující 

je také doba obratu pohledávek, která činí 104 dní. Je také porušeno pravidlo, že doba 

obratu pohledávek by měla být menší než doba obratu závazků.  

Firmě bych doporučila zaměřit se na řízení likvidity a credit management (řízení 

pohledávek) a to určit si prodejní podmínky, určit úvěrový limit odběratelům, zavést 

systém sledování pohledávek a přijmout způsoby urychlování inkasa pohledávek 

z obchodního styku a to faktoringem nebo různými technikami vymáhání dluhů po 

lhůtě splatnosti. (20) 

Podrobněji je problematika popsána v Finanční management 2. díl.3 

Znepokojující je také zadlužení firmy. Z uvedené analýzy vyplývá, že cizí kapitál 

převažuje nad kapitálem vlastním. Podíl cizího kapitálu je 72%. Zadluženost sice 

pozvolna klesá, ale i tak je velmi vysoká. Z hlediska investora, je investice do této 

firmy velmi riskantní a i pro banky je jistě taková výše zadlužení neakceptovatelná.  

Celou situaci jen potvrzuje bankrotní model IN01, který vyšel: IN01 < 0,75� podnik 

spěje k bankrotu. Hodnota vyšla jen těsně pod hranicí 0,75.  

 

                                                 

 

3 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 2. díl. [studijní text pro kombinovanou 

formu studia]. 3. vydání. Brno: VUT Brno. 2005. ISBN 80-214-3036-2 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EU 

4.1 Specifikace předmětu projektu 

Firma Topterm, spol. s r.o. je firmou zabývající se realizací služeb v oboru vodo, 

topo, plyn a také realizací staveb na klíč, jak je již uvedeno v popisu firmy výše. 

Kromě těchto služeb se také zabývá maloobchodním prodejem.  

Všechny prostory, kterých firma využívá jsou pronajaty a firma musí platit nájemné, 

které zatěžuje náklady a navíc je problém s přizpůsobením zázemí dle vlastních 

požadavků a požadavků zákazníků. Pronajaté prostory již nestačí požadavkům 

společnosti. Z tohoto důvodu se firma rozhodla danou situaci řešit. Rozhodla se, že 

vybuduje vlastní zázemí, kde budou umístěny kanceláře a také prodejna, která by 

mohla mít v budoucnu charakter velkoobchodní prodejny.  

Firma již začala tuto problematiku řešit a nakoupila vhodné pozemky, kde by chtěla 

své zázemí vybudovat. Jedná se o pozemek, kde dříve byl sklad sběrných surovin 

v Kyjově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Umístění firmy 

nové umístění firmy 

stávající místo firmy 

náměstí (centrum) města Kyjov 
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Pohled na katastrální mapu 

 

 Obrázek 10 katastrální mapa nové parcely (7) 

Na snímku katastrální mapy je vidět místo, kde by mělo stát nové sídlo firmy. Parcela 

se nachází u centra města, je velmi přístupná veřejnosti. V současné době se na tomto 

místě nachází plechová hala a zbytek místa je pokladen betonovými panely.  

Na tomto místě by měla vyrůst zbrusu nová budova, která by splňovala nároky firmy. 

Jedná se o rozlehlý pozemek. Budova by sloužila také ke komerčním účelům, jako je 

pronájem prostor. Tato multifunkční budova by měla být tvořena třemi nadzemními 

podlažími. Celý tvar bude do písmene „U“. Možný vzhled budovy a jednotlivé 

průřezy podlažími jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Nové zázemí firmy znamená především tyto výhody: 

� osvobození od nájmu stávajících prostor, 

� rozšíření podlahové kapacity, která je v současné době nedostatečná (v 

současné době je sklad rozmístěn na tři místa a v nových prostorách by byl 

ucelený a skladníci by měli lepší přehled o uložení materiálu a zboží), 

� prodejna získá nový nádech a design, 

� s novými prostory bude moci zřídit nové koupelnové studio, které si 

zákazníci přejí, s tímto firma zakoupí nový software, který umožní 

zákazníkovi vyhotovit 3D návrh jeho nové koupelny či jiné části domu či 

bytu, 
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� nové prostory, které budou sloužit jako konzultační místa s klienty. 

 

Ostatní prostory, které firma nevyužije pro svou potřebu mohou sloužit například 

k hostinské činnosti a ubytovací činnosti.  

 

4.2 Výběr vhodného operačního programu 

V teoretické části jsem popsala všechny dostupné operační programy, které jsou 

v současné době k dispozici v rámci programovacího období 2007 – 2013. 

Za nejvhodnější současný program jsem vybrala operační program podnikání a 

inovace – OPPI, který je zaměřen na podporu průmyslu, malého a středního 

podnikání. Na daný projekt je obsahově nejblíže prioritní osa 5 - Prostředí pro 

podnikání a inovace, konkrétně program školící střediska nebo program nemovitosti. 

Tyto dva programy, s návazností na daný projekt, jsem telefonicky konzultovala na 

bezplatné telefonní lince pro informace k OPPI a také osobně na Czech investu 

v Brně, kteří mají danou problematiku na starosti. 

Bohužel v současné době ani jeden program nevyhovuje danému projektu. U 

programu „Nemovitosti“ jsem viděla velkou naději. Projekt splňoval všechna kritéria 

až na jedno a to je CZ NACE dané společnosti. Z dané výzvy to není přesně čitelné, 

které činnosti jsou podporované a které nejsou, tak jsem tuto problematiku musela 

konzultovat a závěr je takový, že se podporují jen takové společnosti, které se 

zabývají zpracovatelským průmyslem. Firma Topterm, spol. s r.o. bohužel do 

zpracovatelského průmyslu nespadá, její CZ NACE je 432200 – což spadá do skupiny 

stavebnictví.  

Navíc druhá výzva tohoto programu je již ukončena. Příjem registračních žádostí 

probíhal jen do konce března 2010. 

Firmě nezbude nic jiného, než počkat na novou výzvu, která by dle odhadu 

pracovníka poradny OPPI moha být vyhlášena v příštím roce.   
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4.3 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu je rozepsán v níže uvedené tabulce, podrobný rozpočet je uveden 

v příloze č. 4.  

Níže uvedené položkou souvisí s pracemi: odstranění stávající stavby a výstavba 

nového subjektu do podoby uvedené v příloze č. 3. 

Položkový rozpočet 

Název položky celkem (Kč) 

1 Zemní práce 600 166 

2 Základy a zvláštní zakládání 2 916 268 

3 Svislé a kompletní 
konstrukce 

5 093 986 

4 Vodorovné konstrukce 5 324 116 

61 Upravy povrchů vnitřní 1 056 120 

62 Úpravy povrchů vnější 2 446 608 

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce 

594 106 

94 Lešení a stavební výtahy 418 963 

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

53 760 

99 Staveništní přesun hmot 829 014 

711 Izolace proti vodě 270 089 

713 Izolace tepelné 907 933 

720 Zdravotechnická instalace 636 108 

721a Zemní práce 52 488 

722a Zemní práce 21 816 

723 Vnitřní plynovod 26 802 

Název položky celkem (Kč) 

723a Zemní práce 23 760 

730 Ústřední vytápění 642 519 

762 Konstrukce tesařské 1 796 389 

764 Konstrukce klempířské 104 817 

765 Krytiny tvrdé 538 454 

766 Konstrukce truhlářské 1 622 679 

767 Konstrukce zámečnické 31 430 

771 Podlahy z dlaždic a 
obklady 

115 841 

776 Podlahy povlakové 628 832 

781 Obklady keramické 79 376 

783 Nátěry 25 853 

784 Malby 266 000 

M21 Elektromontáže 927 960 

M461 Zemní práce 24 860 

CELKEM 28 077 113 

 

Tabulka 21 Položkový rozpočet projektu (7) 

 

4.4 Časový harmonogram projektu 

Následující tabulka mapuje časový harmonogram projektu. Samozřejmě, že pokud se 

posune zahájení prací, tak se automaticky posunou všechny ostatní práce a celý 

harmonogram se posune. 
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Tabulka 22 Harmonogram projektu (7) 

 

Firma by chtěla s projektem začít v měsíci srpnu 2010. V tomto měsíci společnost 

začne s přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby, protože pokud by firma 

chtěla žádat dotace, tak je vyloučena aktivace vlastních služeb. Do konce roku 2010 

by měla být parcela připravena pro novou výstavbu. S dalšími pracemi se začne dle 

počasí, protože výstavba si žádá dodržování technologických postupů. Pokud v měsíci 

lednu a únoru nebude mrznout a bude mírná zima, tak se dá se stavebními pracemi 

začít ihned, ale pokud teplota teploměru klesne pod 5 °C, tak se nedá zahájit etapa 

výstavby základů stavby. Materiály, které se používají při této etapě, nesnesou tak 

nízké teploty.  

Pokud všechny práce budou probíhat plynule, tak by se dílo mohlo kompletně předat 

investorovi v měsíci červnu roku 2012. 

 

4.5 Financování projektu 

Předpokládané kalkulované náklady projektu činí 28 077 113,- Kč. Konečná částka 

bude známa až po ukončení výběru dodavatele stavby, kdy bude vybrán návrh, který 

splní kritéria daná projektem. Uvedená kalkulovaná částka by však měla tvořit horní 

hranici ceny, protože je sestavena dle doporučených cen.  

Samotná investice bude financována vlastní a cizím kapitálem. Celý projekt nemůže 

být financován vlastním kapitálem, protože firma nedisponuje tak vysokými vlastními 
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zdroji. Co se týče cizího kapitálu, tak vzhledem k výsledkům finanční analýzy, bude 

mít firma velký problém cizí kapitál sehnat. Investice vyjadřuje velmi vysoké riziko. 

Firma z hlediska investování nepředstavuje seriózního partnera.  

V dalším výpočtu vypustím podmínku zda firma dosahuje na cizí kapitál či ne a budu 

uvažovat, že úvěr dostane. 

 

Struktura financování projektu 

Druh zdroje %-tní podíl 

 

Vlastní zdroje 30 
 

Cizí zdroje 70 

Tabulka 23 - struktura financování projektu 

 

Společnost v minulosti spolupracovala s Českomoravskou obchodní bankou (ČSOB) 

a také má u této společnosti založen podnikový účet. Je pravděpodobné, že s touto 

institucí bude spolupracovat i nadále a bude na daný projekt čerpat hypoteční úvěr. 

Úroková sazba z hypotečního úvěru u ČSOB se v současné době pohybuje okolo 6%.  

 

Větší problém bývá při určení nákladů vlastního kapitálu. Náklady vlastního kapitálu 

se určí jako výnos kapitálu požadovaný jeho vlastníky, také vychází z nákladů na cizí 

kapitál. V našem případě budeme uvažovat, že náklady na vlastní kapitál tvoří 9,5%. 

 

Pro plánování financování je velmi důležité určit průměrné náklady na kapitál 

WACC, která budou určovat diskontní sazbu. 
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Při výpočtu berme v úvahu sazbu daně z příjmu právnických osob 19%, která je 

aktuální pro rok 2010. 

 

Přehled financování projektu 

Celková náklady projektu 28 077 113 

Cizí kapitál 19 653 979 

Vlstní kapitál 8 423 134 

Náklady cizího kapitálu 6% p.a. 

Náklady vlastního kapitálu 9,5% p.a. 

Daňová sazba 19% 

WACC 6,25% 

Tabulka 24 Přehled financování projektu 

Při optimalizaci kapitálové struktury hledáme minimum WACC. Hodnota, která nám 

vyšla je přijatelná. Z uvedené tabulky vyplývá, že firma si bude muset půjčit 

19 653 979,- Kč a 8 423 134 by financovala z vlastních zdrojů. Z výše uvedených 

analýz vlastního kapitálu je zřejmé, že tímto vlastním kapitálem firma disponuje ve 

formě kapitálových fondů. 

Problém bude mít s cizím kapitálem, jedná se o velkou sumu a vzhledem k finanční 

analýze společnosti bude banka velmi váhat a dle mého názoru investici neuskuteční. 

 

(5) 
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4.5.1 Splátkový kalendář úvěru 

Vstupní data pro výpočet splátkového kalendáře 

Výše úvěru 19653979,00 

Doba splácení 10,00 

Celkový počet splátek 40,00 

Úroková sazba 0,06 

Anuita 656 975,55 

 

  Splátka Úrok Úmor Zůstatek 
0 0,00 0,00 0,00 19 653 979,00 
1 656 975,55 294 809,69 362 165,87 19 291 813,13 
2 656 975,55 289 377,20 367 598,36 18 924 214,77 
3 656 975,55 283 863,22 373 112,33 18 551 102,44 
4 656 975,55 278 266,54 378 709,02 18 172 393,42 

5 656 975,55 272 585,90 384 389,65 17 788 003,77 
6 656 975,55 266 820,06 390 155,50 17 397 848,27 
7 656 975,55 260 967,72 396 007,83 17 001 840,44 
8 656 975,55 255 027,61 401 947,95 16 599 892,49 

9 656 975,55 248 998,39 407 977,17 16 191 915,32 
10 656 975,55 242 878,73 414 096,82 15 777 818,50 
11 656 975,55 236 667,28 420 308,28 15 357 510,22 
12 656 975,55 230 362,65 426 612,90 14 930 897,32 

13 656 975,55 223 963,46 433 012,10 14 497 885,22 
14 656 975,55 217 468,28 439 507,28 14 058 377,95 
15 656 975,55 210 875,67 446 099,89 13 612 278,06 
16 656 975,55 204 184,17 452 791,38 13 159 486,68 

17 656 975,55 197 392,30 459 583,25 12 699 903,42 
18 656 975,55 190 498,55 466 477,00 12 233 426,42 
19 656 975,55 183 501,40 473 474,16 11 759 952,26 
20 656 975,55 176 399,28 480 576,27 11 279 375,99 

21 656 975,55 169 190,64 487 784,91 10 791 591,08 
22 656 975,55 161 873,87 495 101,69 10 296 489,39 
23 656 975,55 154 447,34 502 528,21 9 793 961,17 
24 656 975,55 146 909,42 510 066,14 9 283 895,04 

25 656 975,55 139 258,43 517 717,13 8 766 177,91 
26 656 975,55 131 492,67 525 482,89 8 240 695,02 
27 656 975,55 123 610,43 533 365,13 7 707 329,89 
28 656 975,55 115 609,95 541 365,61 7 165 964,28 

29 656 975,55 107 489,46 549 486,09 6 616 478,19 
30 656 975,55 99 247,17 557 728,38 6 058 749,81 
31 656 975,55 90 881,25 566 094,31 5 492 655,50 
32 656 975,55 82 389,83 574 585,72 4 918 069,78 

33 656 975,55 73 771,05 583 204,51 4 334 865,27 
34 656 975,55 65 022,98 591 952,58 3 742 912,70 
35 656 975,55 56 143,69 600 831,86 3 142 080,83 
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36 656 975,55 47 131,21 609 844,34 2 532 236,49 

37 656 975,55 37 983,55 618 992,01 1 913 244,48 
38 656 975,55 28 698,67 628 276,89 1 284 967,60 
39 656 975,55 19 274,51 637 701,04 647 266,56 
40 656 975,55 9 709,00 647 266,56 0,00 

Σ 26 279 022,19 6 625 043,19 19 653 979,00   
Tabulka 25 Splátkový kalendář úvěru 

 

4.6 Ekonomická analýza projektu 

Při zpracování ekonomické analýzu projektu vycházím z dostupných finančních 

zdrojů.  

 

4.6.1 Výnosy a náklady projektu 

Při výnosech a nákladech projektu je počítáno s hodnotami z předcházejících let. 

Výhled do budoucna kopíruje vývojovou křivku hodnot. Odhady výnosů a nákladů 

z investice jsou jen subjektivní. 

 

Tempo růstu výnosů a nákladů 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 2% 3% 4% 3% 3% 

Tržby za prodej služeb 1% 1% 1% 1% 1% 

Spotřeba materiálu a energie 1% 2% 2% 2% 2% 

Osobní náklady 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Tabulka 26 Tempo růstu výnosů a nákladů 

Jelikož se dostavba budovy uskuteční až v polovině roku 2012, tak to ovlivní 

výsledky v tomto roce, zde se příliš neprojeví klady této budovy. Ale v roce 2013 a 

dalších letech to už bude znát. Největší nárůst očekávám v roce 2014. Zvýšení prodeje 

zboží shledávám z toho důvodu, že vznikne nové koupelnové studio a bude 

k dispozici nový software, který umožní vytvářet pro zákazníky 3D výkres, kde uvidí 

namodelovanou svou koupelnu, či jinou část domu nebo bytu. Spotřeba materiálu 

neporoste takovým tempem, protože bude využito především doprovodných služeb. 
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Jestliže bude zákazník plně spokojen s přístupem personálu a vyjde jim ve všem 

vstříc, tak zákazník bude ochoten uhradit i vyšší cenu než u konkurence. Osobní 

náklady se také příliš nezvýší, protože firma v současné době disponuje dostatečným 

množství pracovníků.  

 

Odpisy projektu jsou stanoveny dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

Budova spadá do odpisové skupiny č. 6, to znamená, že se budova bude odepisovat 

50 let. Budova bude odepisována rovnoměrně. Odpisová sazba je pro první rok 1,02 

pro další roky 2,02 a v případě technického zhodnocení činí odpisová sazba 2. 

Úroky z úvěru, který společnost na tento projekt čerpá, jsou vyčísleny dle splátkového 

kalendáře uvedeného výše. 

 

Výnosy projektu 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

Výnosy celkem 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

Tabulka 27 Výnosy projektu 

 

Tyto výnosy tvoří především tržby z pronájmu prostor a také ze zvýšeného obratu 

prodeje zboží díky koupelnovému studiu. V budově se dle projektu má nacházet 

prostor pro restauraci v druhém nadzemním podlaží 6 kanceláří, a ve třetím 

nadzemním podlaží 7 garsonek. V roce 2015 jsou tržby vyšší a to z důvodu zvýšení 

cen bydlení v Kyjově. V dnešní době je cena stlačena na minimální částku z důvodu 

finanční krize.  

 

Náklady projektu 

 2012 2013 2014 2015 2016 

spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 

spotřeba energie * 60 000 120 000 120 000 120 000 120 000 
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náklady na opravu a údržbu 0 10 000 10 000 10 000 15 000 

náklady na služby  35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

osobní náklady  0 0 0 0 0 

odpisy  286 387 286 387 286 387 286 387 286 387 

ostatní náklady provozní – 
pojištění, 

35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

finanční náklady –čerpání 
úvěru 

1 146 317 1 055 401 958 907 856 492 747 792 

Celkem 1 562 704 1 541 788 1 445 294 1 342 879 1 239 179 

* u subjektů sloužícím k pronájmu si energie budou hradit přímo nájemci 

. Tabulka 28 Náklady projektu 

 
4.6.2 Výkaz zisku a ztráty z projektu 

V níže uvedeném výkazu zisku a ztráty sledujeme celkové výnosy a náklady projektu. 

Počítám s 19 %-tní sazbou daně z příjmů pro právnické osoby dle platného Zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

Tržby 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

            

Náklady 1 562 704 1 541 788 1 445 294 1 342 879 1 239 179 

     spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 

     spotřeba energie * 60 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

     náklady na opravu a údržbu 0 10 000 10 000 10 000 15 000 

     náklady na služby  35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

     osobní náklady  0 0 0 0 0 

     odpisy  286 387 286 387 286 387 286 387 286 387 

     ostatní náklady provozní – 
pojištění, 

35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

     finanční náklady –čerpání 
úvěru 

1 146 317 1 055 401 958 907 856 492 747 792 

Zisk před zdaněním -716 704 50 212 106 706 333 121 436 821 

daň z příjmu 0 9 690 20 330 63 460 83 030 

Zisk po zdanění -716 704 40 522 86 376 269 661 353 791 

Tabulka 29 Výkaz zisku a ztráty projektu 



- 85 - 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, že v prvním roce zavedení budovy do užívání je 

výsledek hospodaření záporný. Je to z toho důvodu, že veškeré kapacity ještě nebudou 

obsazeny nájemníky, kteří přináší výnosy.  

 

Přehled toků hotovosti projektu 

Položka 
výstavba  

nemovitosti 

5 let provozu 

2012 2013 2014 2015 2016 

Příjmy       

Výnosy 0 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

Příjmy celkem 0 846 000 1 592 000 1 552 000 1 676 000 1 676 000 

Výdaje       

Investiční náklady 

28077113 

0 0 0 0 0 

Náklady bez odpisů 1 276 317 1 255 401 1 158 907 1 056 492 952 792 

daň z příjmu 0 9 690 20 330 63 460 83 030 

Výdaje celkem 28077113 1 276 317 1 265 091 1 179 237 1 119 952 1 035 822 

Čisté toky hotovosti -28 077 113 -430 317 326 909 372 763 556 048 640 178 
Tabulka 30 Přehled toků hotovosti projektu 

 

4.7 Shrnutí investičního projektu 

Firma má velmi pěkně vymyšlení projekt. Tato výstavba multifunkční budovy by jí 

jistě velmi pomohla, jednak by se osvobodila od nákladů z pronájmu stávajících 

prostor a jednak by mohla nevyužité prostory dále pronajímat. Také prodejně firmy 

by to velmi pomohlo. Získala by jednotný sklad, nové žádané koupelnové studio 

s novým softwarem. 

To je všechno velmi hezké, ale realizace projektu z pohledu financování této výstavby 

bude horší. Firma v současné situaci bez pomoci nějakého investora není schopná 

projekt realizovat. Má velmi vysoký podíl cizích zdrojů a do takového rizika nepůjde, 

dle mého názoru žádná banka.  

Pokud by ale firma nějakým způsobem sehnala peníze na profinancování výstavby, 

tak by projekt mohl být úspěšný. Dle přehledu toků hotovosti za prvních pět let 

můžeme usoudit, že projekt bude ziskový. Doba návratnosti investice je ale velmi 

dlouhá. Může za to také doba odepisování majetku, která činí 50 let.  
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce „Financování projektů ze zdrojů EU“ je vypracována pro potřeby 

společnosti Topterm, spol. s r.o., protože by chtěla pro svůj projekt získat finanční 

prostředky ze zdrojů Evropské unie. 

Cílem mojí diplomové práce bylo zhodnotit nabízené dotační programy z fondů 

Evropské unie a vybrat ten nejvhodnější pro daný projekt. Dále jsem měla vypracovat 

studii proveditelnosti k tomuto projektu dle dané výzvy dotačního programu.  

Myslím si, že se mi podařilo velmi přehledně zanalyzovat dostupné dotační programy. 

Dále, abych mohla vybrat ten nejvhodnější, bylo potřeba upřesnit předmět podnikání 

firmy a konkrétní projekt. 

Společnost Topterm, spol. s r.o. je malou firmou, která vznikla v roce 2005. Tato 

firma působí v oboru stavebnictví, především v oboru vodo-topo-plyn. 

Projekt firmy souvisí s výstavbou multifunkční budovy, která by zčásti sloužila jako 

sídlo společnosti a z části ke komerčním účelům. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem postupovala ve třech hlavních krocích. Nejdříve 

jsem vypracovala teoretickou část, kdy jsem čerpala z uvedené literatury a sestavila 

jsem stručný přehled dotačních titulů Evropské unie. 

Ve druhé části jsem se věnovala popisu firmy a jejím finančním zhodnocením. 

Původně jsem neměla v úmyslu finanční analýzu do této práce zakomponovat, ale dle 

konzultací na RHK Brno jsem změnila názor. Je velmi důležité vytvořit zdrojovou 

analýzu firmy dříve, než se firma rozhodne žádat o dotace, poněvadž by velice 

náročná práce s přípravou projektu mohla být zbytečná v důsledku horších výsledků 

zdrojové analýzy.  

Tento fakt se také potvrdil u analyzované firmy. Její výsledky dopadly ne příliš dobře. 

Každopádně z nich vyplývá, že v současné době by firma, z hlediska zdrojové 

analýzy, kdy rating dopadl na C+, tedy Podnikatelský subjekt s chronicky 

narušenou stabilitou a značným  stupněm rizika, na dotace nedosáhla. Toto 
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zhodnocení je zde zahrnuto díky návaznosti na získané teoretické poznatky z první 

části práce.  

Co se týče analýzy dotačních titulů, tak zde firma také nemá v současné době šanci na 

jakýkoliv dotační titul. Jako nejvíce aktuální pro daný projekt se mi zdál program 

z OPPI – Nemovitosti. Po důkladné analýze tohoto programu a všech pokynů a výzev 

jsem si nebyla zcela jistá, zda firma má šanci či ne, tak jsem se spojila s odborníky, 

kteří mají tuto problematiku přímo na starosti a ti mi potvrdili, že uvedený program 

pro danou firmu nepasuje a tudíž nemá nárok žádat o finanční prostředky z tohoto 

programu.  

Jelikož daná firma a projekt nesplňují podmínky žádného dotačního titulu, nemohla 

být také uskutečněna studie proveditelnosti, kterou specifikuje konkrétní výzva 

konkrétního dotačního programu.  

 

Myslím si, že tato diplomová práce je pro firmu prospěšná z toho důvodu, že uvidí jak 

na to skutečně je a v jakých oblastech by měla nastavit nápravná opatření. Určitě není 

všem výzvám konec, ale pokud firma nezlepší své hospodářské výsledky, tak jí žádný 

dotační titul nepomůže. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Rozvaha firmy Topterm spol. s r.o. 

 Rozvaha (v tisících Kč)       

        

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  Aktiva celkem 0 2 125 5 165 9 612 15 987 28 597 

A. Pohledávky za up. základní kapitál 0 100 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 0 384 632 920 2 878 7 929 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 384 632 920 2 878 7 929 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 0 1 635 4 435 8 628 13 065 20 510 

C.I. Zásoby 0 77 1 977 966 2 598 3 277 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 2 -3 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 0 639 2 028 7 522 10 428 15 273 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0 917 433 140 39 1 960 

D. Časové rozlišení 0 6 98 64 44 158 

    

      

  Pasiva celkem 0 2 125 5 165 9 612 15 987 28 597 

A. Vlastní kapitál 0 -14 243 552 3 956 7 956 

A.I. Základní kapitál 0 200 200 200 200 200 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 3 613 7 548 

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

0 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 -214 -17 352 142 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. období (+/-) 0 -214 257 369 -209 66 

B. Cizí zdroje 0 2 139 4 916 9 025 11 934 20 508 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 0 639 3 666 5 931 8 512 12 811 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 1 500 1 250 3 094 3 422 7 697 

C. Časové rozlišení 0 0 6 35 97 133 

Tabulka 31 Rozvaha firmy Topterm, spol.  s r.o. (28) 
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Výkaz zisku a ztráty firmy Topterm spol. s r.o. 

 Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)       

        

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 1907 2127 4278 6423 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 1675 1775 3297 5641 

+ Obchodní marže 0 0 232 352 981 782 

II. Výkony 0 2457 9889 27138 24934 46307 

B Výkonová spotřeba 0 2147 8575 23981 20965 43456 

+ Přidaná hodnota 0 310 1546 3509 4950 3633 

C Osobní náklady 0 369 1129 2269 4033 2975 

D Daně a poplatky 0 0 0 25 19 45 

E Odpisy DHN aDHM 0 128 218 475 391 621 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 0 0 1 140 0 

F Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 0 0 40 227 0 

G Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.obl. 0 0 0 80 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 0 0 76 16 741 282 

H Ostatní provozní náklady 0 0 0 17 1105 60 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

I Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 0 -187 275 620 56 214 

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

J Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

K Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

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

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

M Změna stavu rezerv a opr. pol.ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 

N Nákladové úroky 0 2 49 76 170 53 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 32 12 9 8 

O Ostatní finanční náklady 0 24 1 95 104 76 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 0 -26 -18 -159 -265 -121 
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Q Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 95 0 35 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 -213 257 366 -209 93 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 3 0 8 

R Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 3 0 8 

T Převod podílu na výs. hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 0 -213 257 369 -209 66 

****Výsledek hospodaření před zdaněním 0 -213 257 464 -209 101 

 Tabulka 32 Výkaz zisku a ztráty firmy Topterm, spol.  s r.o. (28) 
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Výkaz CF 

 Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč)  

       

  2005 2006 2007 2008 2009 

P Finanční majetek na počátku období 0 922 428 141 40 

Z Hospodářský výsledek -213 257 369 -209 66 

     odpisy 128 218 475 391 621 

     změna rezerv 0 0 0 0 0 

     změna ostatních pasiv 0 6 29 62 36 

     změna ostatních aktiv -6 -92 34 20 -114 

     změna zásob -77 -1 900 1 011 -1 632 -679 

     změna krátkodobých pohledávek -639 -1 389 -5 494 -2 906 -4 845 

     změna krátkodobých závazků 639 3 027 2 265 2 581 4 299 

     změna kr. úvěrů a fin.výpomocí 0 0 0 0 0 

A Cash flow z provozní činnosti -168 127 -1 311 -1 693 -616 

     změna pohledávek za upsaný VK -100 100 0 0 0 

     změna nehmotného DM 0 0 0 0 0 

     změna hmotného DM -512 -466 -763 -2 349 -5 672 

     změna finančních investic 0 0 0 0 0 

B Cash flow z investiční činnosti -612 -366 -763 -2 349 -5 672 

     změna základního kapitálu 200 0 0 0 0 

     změna kapitálových fondů 0 0 0 3 613 3 935 

     změna fondů ze zisku 0 0 0 0 0 

     změna HV minulých období 0 0 -60 0 -1 

     změna dlouhodobých závazků 0 0 0 0 0 

     změna dlouhodobých bank.úvěrů 1 500 -250 1 844 328 4 275 

     změna přírůstek dl. pohledávek 2 -5 3 0 0 

C Cash flow z finanční činnosti 1 702 -255 1 787 3 941 8 209 

F Cash flow celkem 922 -494 -287 -101 1 921 

R Finanční majetek na konci roku 922 428 140 39 1 960 
Tabulka 33 Přehled o peněžních tocích firmy Topterm, spol. s r.o.
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Příloha č. 2 

Vzorová zdrojová analýza – zdroj RHK Brno 
 

                        Systém  " T R I M " 
 
  
Zadavatel:    

Jméno firmy: Studie B   

Zpracováno z údajů k: 31.12.2009                                               Kód: 360 
                      Daňové zatížení (%): 19 

Aktiva        tis. Kč Pasiva 
       tis. 
Kč 

Pohledávky za vlastním kapitálem 0   Vlastní kapitál 8 235   
Dlouhodobý majetek 3 001   Základní kapitál 100   
           - dlouhodobý nehmotný majetek 0   Cizí zdroje 9 313   
           - dlouhodobý hmotný majetek 3 151         - rezervy 0   
           - dlouhodobý finanční majetek (FI) -150         - závazky dlouhodobé 0   
Oběžná aktiva 14 492                         - po lhůtě 0   
           - zásoby celkem  7 545         - závazky krátkodobé 6 543   
                              - neregulované 0                         - po lhůtě a neakcept. 2 373   
           - pohledávky dlouhodobé 0                         - na NZ 0   
                              - po lhůtě 0         - bankovní úvěry a výp. - celkem 2 770   
           - pohledávky krátkodobé 6 741                         - dlouhodobé 0   
                              - po lhůtě  2 486                         - krátkodobé 2 770   
           - finanční majetek 206                         - po lhůtě   
                              - vázaný  0       

Časové rozlišení (OA) 1 203   Časové rozlišení (OP) 1 148   

Aktiva celkem 18 696   Pasiva celkem 18 696   

    

Doplňující údaje  tis. Kč Doplňující údaje (transformované)  tis. Kč 
Výkony a prodej zboží 55 079   Výkony a prodej zboží xxxxx 
Tržby za prodané vl.výrob.,služ.,zboží 51 059   Tržby za prodané vl.výrob.,služ.,zboží xxxxx 
Výkonová spotřeba a nákl. na prod.zb 41 490   Výkonová spotřeba a nákl.na prod.zb xxxxx 
Osobní náklady 8 557   Osobní náklady xxxxx 
Odpisy 955   Odpisy xxxxx 
Přidaná hodnota 13 589   Přidaná hodnota xxxxx 
Modul ziskového potenciálu * 4 077   Modul ziskového potenciálu * xxxxx 

    

Diagnostické propočty: tis. Kč  * ukazatel existenční schopnosti firmy  
DIF   I  ( ZP   I / ZM   I ) -1 379      nesmí vykazovat zápornou hodnotu  

DIF  II  ( ZP  II / ZM  II ) -55     

DIF III  ( ZP III / ZM III ) 1 640   Suma finančního majetku 206   

    
Doba obratu zásob 53,20   
Doba obratu pohledávek 47,53   

Doba obratu závazků 47,07   

    

Hospodářské výsledky   tis. Kč Hospodářské výsledky  tis. Kč 
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Provozní výsledek hospodaření 3 945   Výsledek hospodaření za úč. období 2 669   

Provozní výsledek hospodaření (Transf.) 3 945   
Výsledek hospodaření za účet. obd. 
(Transf.) 2 669   

Finanční výsledek hospodaření -216   Mimořádný výsledek hospodaření 82   

Finanční výsledek hospodaření (Transf.) -216   
Mimořádný výsledek hospodaření 
(Transf.) 82   

    

Schopnost absorbovat cizí zdroje         tis. Kč 
Zvolené podmínky  -   úroková 
sazba 

         
Lhůta 

Krátkodobý překlenovací úvěr  (MAX)** 65 750    6,0 360   
Dlouhodobý úvěr                     (MAX)** 16 690    6,0 7   

Dlouhodobé závazky               (MAX)** 15 388    8,0 7   

* * maximální hodnoty jsou stanoveny systémem "nebo-nebo",tzn.  
např.krátkodobý překlenovací úvěr MAX, dlouhodobý úvěr 0, dlouhodobé závazky 0 

    

Struktura čerpaných úvěrů - závazků 

          Typ úvěru - závazku 
    Úroková 
sazba         Velikost úvěru - závazku 

         
Lhůta 

Krátkodobý překlenovací úvěr I 6,0 2 470    360   
Krátkodobý překlenovací úvěr II 6,0 300    360   
Krátkodobý překlenovací úvěr III     360   
Dlouhodobý úvěr I 0,0 0    7   
Dlouhodobý úvěr II     7   
Dlouhodobý úvěr III     7   
Dlouhodobé závazky I 0,0 0    7   
Dlouhodobé závazky II     7   

Dlouhodobé závazky III     7   

        
Provozní výsledek hospodaření nutný na pokrytí stávajících úvěrů 166   

Provozní výsledek hospodaření nutný na pokrytí stávajících dlouhodobých závazků 0   

Provozní výsledek hospodaření nutný na celkové pokrytí 166   
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ZDROJOVÁ  MAPA    Studie B      
                 

k: 31.12.2009                

OBLAST  POTŘEB   ZDROJOVÉ  
SILO 

ZDROJOVÉ  BUŇKY 

NM FM     
ZÁVVST(DO 

LH) 
ZÁVVST(PO 

LH) 
ZÁVREDUK. ZÁVDOH.ÚČTY VK BÚD ZÁVD(DRAHÉ) ZÁVD(LEVNÉ) REZERVY BÚK ČR (OP) 

POVK FMPOVK 
= 0    = 

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
DM FMDM 

= 3 001    = 
0    0    0    0    3 001    0    0    0    0    0    0    3 001    0    

POD FMPOD 
= 0    = 

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
ČR (OA) FMČR 

= 1 203    = 
0    0    0    0    55    0    0    0    0    0    1 148    1 203    0    

ZÁSOBY FMZÁSOB 
= 7 545    = 

932    0    0    0    5 179    0    0    0    0    1 434   0    7 545    0    
POK FMPOK 

= 6 947    = 
3 238    2 373    0    0    0    0    0    0    0    1 336   0    6 741    206    

FMVÁZANÝ FMNEDISP. = 0    = 
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

18 490   206    = 18 696    = 4 170    2 373    0    0    8 235    0    0    0    0    2 770   1 148    

                 
VERIFIKACE:                
Zdrojové zabezpečení POVK = součet OK    Neadekvátní zdrojové 

zabezpečení Zdrojové zabezpečení dl. majetku = součet OK   
Zdrojové zabezpečení POD = součet OK      
Zdrojové zabezpečení ČR (OA) = součet OK      
Zdrojové zabezpečení zásob = součet OK      
Zdrojové zabezpečení POK = součet OK      
Zdrojové zabezpečení FMVÁZANÉHO = součet OK      
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Výstup hodnocení podnikatelského 

subjektu zdrojovou analýzou 
 

 

Jméno podnikatelského subjektu:     Studie B - 2010 

Údaje zpracovány k:                           31. 12. 2009    

                     

Hodnocení hospodářského okruhu: 

Úroveň přidané hodnoty pokrývá v součtu osobní náklady a odpisy:                          ANO 

Provozní výsledek hospodaření je dosahován především z vlastní výrobní činnosti:  ANO 

 

Hodnocení majetkového okruhu: 

Zdrojové zabezpečení dlouhodobého majetku a dlouhodobých pohledávek:             Adekvátní 

Zdrojové zabezpečení časového rozlišení:                                                                 Adekvátní  

Zdrojové zabezpečení řetězce financování provozu, tj. zásob (výrobní proces) 

a pohledávek (komerční proces):                                                                               Nevyhovující 

Financování základních vstupů z inkas                                                                         Adekvátní 

 

Výsledek hodnocení: 

Jedná se o modelový případ, kde neznáme bližší podrobnosti (činnost podnikatelského subjektu, 

objem posplatných závazků a pohledávek apod.). V rámci zpracování jsou tedy nastaveny 

průměrné podmínky a této skutečnosti bude také odpovídat níže uvedené hodnocení. V závěru 

také posoudíme možnost realizace investičního záměru v úrovni cca 5 000 tis. Kč. 

Podnikatelský subjekt vykazuje záporný finanční majetek z důvodu kontokorentního úvěrování. 

Vzhledem k této skutečnosti je záporná položka účty v bankách v objemu  -2 470 ti. Kč 

převedena do krátkodobých úvěrů, tzn., že bilance aktiv i pasiv se zvýší o částku 2 470 tis. Kč. 

Tento krok je realizován za účelem přesnějšího vyhodnocení. 

V rámci bilance vykazuje podnikatelský subjekt  u položky dlouhodobý finanční majetek částku            

-150 tis. Kč. Je to trochu nepochopitelné, neboť hodnota majetku by měla být kladná nebo nula 

(pouze za jistých okolností v případě opravných položek by finální hodnota majetku mohla 

vycházet jako záporná). Bez bližších informací však nelze tuto skutečnost posoudit. 
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Podnikatelský subjekt dosahuje v hodnoceném období kladné výsledky hospodaření. Úroveň 

přidané hodnoty  pokrývá v součtu osobní náklady a odpisy, což dokládá kladný modul 

ziskového potenciálu. 

Na  základě porovnání úrovně modulu ziskového potenciálu a výše provozního výsledku 

hospodaření lze prohlásit, že provozní výsledek hospodaření  je dosahován z vlastní činnosti, 

což je  pozitivní skutečnost. 

Společnost k hodnocenému datu čerpá krátkodobý úvěr a krátkodobou finanční výpomoc 

v celkovém objemu  2 770 tis. Kč (2 470 tis. Kč kontokorent a 300 tis. Kč krátkodobá finanční 

výpomoc). Dosažený provozní výsledek hospodaření je dostatečný na pokrytí stávající výše 

cizích drahých zdrojů, tj. úvěrů. 

Majetkový okruh není dostatečně stabilizovaný. Na první pohled je patrný deficit dlouhodobých          

i střednědobých zdrojů. Řádně je zdrojově zajištěna pouze oblast dlouhodobého majetku a 

časového rozlišení (ostatních aktiv). Deficity dlouhodobých zdrojů se negativně projevují 

zejména v oblasti zdrojového zabezpečení zásob, které jsou z části zdrojově zajištěny zdroji 

krátkodobými (krátkodobý úvěr), což není adekvátní. 

U zdrojového zabezpečení krátkodobých pohledávek (tj. komerční fáze provozu) je součástí 

zdrojové skladby i určitý objem krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti. Dle nastavených 

parametrů vychází jejich objem 2 373 tis. Kč. Stav finančního majetku v objemu 206 tis. Kč 

dokumentuje u společnosti přetrvávající finanční tenzi. 

Realizaci uvažovaného investičního záměru v objemu cca  5 000 tis. Kč nelze za stávající 

ekonomické situace doporučit, neboť by došlo k prohloubení existujících problémů. Nejdříve je 

třeba odstranit stávající nedostatky  a až poté je možné uvažovat o nějakém investičním záměru. 

 

Pro stanovení ratingu vychází hodnocení společnosti mezi čtvrtým a pátým stupněm. Spíše 

bychom však zařadili podnikatelský subjekt do pátého stupně v rámci sedmi dílné hodnotící 

škály /rating C+/. 

 

Výrok: 

 

Podnikatelský subjekt s chronicky narušenou stabilitou a značným  stupněm 

rizika. 

 

 

V Brně  16. 2. 2010   
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Příloha č. 3 

Půdorysy jednotlivých podlaží 
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Obrázek 11 Půdorysy budovy (28) 
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Vzhled budovy 
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Obrázek 12 Vzhled projektované budovy (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Katastrální mapa  
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Příloha č. 4 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba : S2010001 Sběrné suroviny   Rozpočet: 1   
Objekt : 01 Hrubý rozpočet   Hrubý rozpočet 

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2  m2 200,00 35,40 7 080,00 

2 120003111R00 Ztizeni vykopavky  m3 150,00 210,50 31 575,00 

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 240,00 47,00 11 280,00 

4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  m3 520,00 573,00 297 960,00 

5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3  m3 520,00 162,50 84 500,00 

6 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  m3 20,00 396,00 7 920,00 

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  m3 20,00 21,80 436,00 

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m  m3 540,00 68,90 37 206,00 

9 162701101R00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 
mezideponie investora bez poplatku skládka 

m3 540,00 183,00 98 820,00 

10 171201201R00 
Uložení sypaniny na skládku mezideponie investora 
bez poplatku skládka 

m3 540,00 15,50 8 370,00 

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 230,00 65,30 15 019,00 

  Celkem za 1 Zemní práce       600 166,00 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
12 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného  m3 48,00 873,00 41 904,00 

13 273361921RU4 
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí drát 
6,0  oka 100/100 

t 34,00 20 820,00 707 880,00 

14 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)  m3 540,00 2 420,00 1 306 800,00 

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 180,00 226,00 40 680,00 

16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 180,00 71,80 12 924,00 

17 274352111R00 
Bednění stěn základových pasů zabudované 
prostupy 

m2 20,00 272,00 5 440,00 

18 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 32,00 25 020,00 800 640,00 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       2 916 268,00 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         

19 311231114RT2 
Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 
tloušťka zdiva 30 cm 

m3 13,80 3 915,00 54 027,00 

20 311238113R00 
Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 
cm  

m2 12,90 1 047,00 13 506,30 

21 311271177RT4 
Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 
- 400, 599 x 249 x 300 mm 

 m2 1 335,00 1 098,00 1 465 830,00 

22 342255024RT1 
Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 
x 249 x 100 mm 

m2 678,00 486,50 329 847,00 

23 342255028RT1 
Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 
x 249 x 150 mm 

m2 870,00 646,00 562 020,00 

24 342255032RT2 
Příčky z desek Ytong tl. 20 cm desky P 4 - 500, 599 
x 249 x 200 mm 

m2 340,00 723,39 245 952,60 

25 342264051RX1 
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 
desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace 

m2 1 540,00 685,00 1 054 900,00 

26 346481111RT2 
Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s 
použitím suché maltové směsi 

m2 763,00 264,88 202 103,44 

27 1 
monolitická stěna včetně průvlaků a bednění bednící 
materiál prkna 

m2 870,00 1 340,00 1 165 800,00 
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  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       5 093 986,34 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
28 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení  m2 1 670,00 122,00 203 740,00 

29 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění  m2 1 670,00 31,00 51 770,00 

30 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)  m3 45,20 3 550,00 160 460,00 

31 430361321R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373  t 2,90 39 740,00 115 246,00 

32 2 Strop monolitický včetně bednění  m2 1 670,00 2 870,00 4 792 900,00 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       5 324 116,00 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní         

33 602014111RT1 
Omítka jádrová Salith VC ručně tloušťka vrstvy 10 
mm 

m2 4 800,00 143,50 688 800,00 

34 611455133R00 Omítka vnitřní schodišť, MC, štuková  m2 230,00 282,00 64 860,00 

35 611474215U00 Vni omítka strop SMS Ytong tl 4mm  m2 1 420,00 213,00 302 460,00 

  Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní       1 056 120,00 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
36 622311011R00 Soklová lišta hliník KZS  tl. 80 mm  m 234,00 117,00 27 378,00 

37 622405275U00 
KZS Stomix Therm zděný- EPS tl 80mm vč. povrch. 
úpr bez keramického obkladu 

m2 1 180,00 685,00 808 300,00 

38 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou  m 432,00 134,50 58 104,00 

39 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan  m 312,00 93,00 29 016,00 

40 6201 
Omítka vnější potažení lepidlem vč. povrch. podhled 
průjezd 

m2 1 180,00 682,00 804 760,00 

41 62201DOD+M 
Zateplovací systém STOMIX, sokl,  tl. 80 mm bez 
keramického obkladu 

m2 134,00 875,00 117 250,00 

42 622481112R00 Potažení vnějších stěn perlinkou vč.povrchu  m2 1 180,00 510,00 601 800,00 

  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       2 446 608,00 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
43 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5)  m3 168,00 3 080,00 517 440,00 

44 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm  m3 168,00 221,00 37 128,00 

45 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm  m2 212,00 186,50 39 538,00 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       594 106,00 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
46 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m  m2 2 320,00 49,20 114 144,00 

47 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031  m2 2 320,00 35,80 83 056,00 

48 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  m2 2 320,00 30,00 69 600,00 

49 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  m2 870,00 72,90 63 423,00 

50 941955101R00 
Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 
m  

m2 870,00 102,00 88 740,00 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       418 963,00 

Díl: 95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

      

51 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  m2 1 680,00 32,00 53 760,00 

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   53 760,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
52 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 3 404,58 243,50 829 014,28 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       829 014,28 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
53 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  m2 640,00 6,90 4 416,00 

54 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 640,00 72,00 46 080,00 

55 711212001RT2 
Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa 
Mapei), proti vlhkosti 

m2 640,00 198,00 126 720,00 

56 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 69,00 41,41 2 857,29 

57 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 720,00 120,96 87 091,20 
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58 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  t 4,17 701,00 2 924,15 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       270 088,64 
Díl: 713 Izolace tepelné         

59 713111111RT2 
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy 
- materiál ve specifikaci 

m2 640,00 40,50 25 920,00 

60 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných , drátem  m2 640,00 69,10 44 224,00 

61 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením  m2 640,00 96,20 61 568,00 

62 713121111R00 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 
vč.pásku 

m2 1 280,00 22,30 28 544,00 

63 713134211RL2 
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
parotěsná zábrana Tyvek VCL 

m2 640,00 133,50 85 440,00 

64 765901251U00 Parotěsná folie G+H Difunorm Vario  m2 640,00 90,50 57 920,00 

65 28375870 Deska polystyren.  100 S Stabil tl. 80 mm m2 1 280,00 228,31 292 236,80 

66 63150843 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 80 mm m2 640,00 142,79 91 385,60 

67 63150844 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 100 mm m2 640,00 178,76 114 406,40 

68 63150844a 
Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 100 mm 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci 

m2 640,00 130,80 83 712,00 

69 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  % 8 853,57 2,55 22 576,60 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       907 933,40 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace         
70 720 Zdravotechnická instalace  kpl. 3,00 212 036,00 636 108,00 

  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       636 108,00 
Díl: 721a Zemní práce         
71 721 Kanalizační přípojka  kpl. 1,00 52 488,00 52 488,00 

  Celkem za 721a Zemní práce       52 488,00 
Díl: 722a Zemní práce         
72 722 Vodovodní přípojka  kpl. 1,00 21 816,00 21 816,00 

  Celkem za 722a Zemní práce       21 816,00 
Díl: 723 Vnitřní plynovod         
73 723 Vnitřní plynovod  kpl. 1,00 26 802,00 26 802,00 

  Celkem za 723 Vnitřní plynovod       26 802,00 
Díl: 723a Zemní práce         
74 723 Přípojka plynu  kpl. 1,00 23 760,00 23 760,00 

  Celkem za 723a Zemní práce       23 760,00 
Díl: 730 Ústřední vytápění         
75 730 Ústřední vytápění  kpl. 3,00 214 173,00 642 519,00 

  Celkem za 730 Ústřední vytápění       642 519,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
76 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 2,90 1 135,00 3 291,50 

77 V01 MON Montáž střešní konstrukce krov a vazníky  kpl. 6,00 92 444,00 554 664,00 

78 V02 DOD Krokev,pozednice,kleštiny,vzpěry,zavětrování  m3 4,00 5 700,00 22 800,00 

79 V03DOD Vaznice, stojky  m3 6,00 15 500,00 93 000,00 

80 V04DOD Latě, kontralatě  m3 8,40 5 900,00 49 560,00 

81 V06DOD Vazníky  kpl. 6,00 155 900,00 935 400,00 

82 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  % 16 587,16 8,30 137 673,39 

  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       1 796 388,89 
Díl: 764 Konstrukce klempířské         
83 764711114U00 Lindab oplechování parapetu rš 250  m 412,00 247,00 101 764,00 

84 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  % 1 017,64 3,00 3 052,92 

  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       104 816,92 
Díl: 765 Krytiny tvrdé         
85 765332671R00 Přiřezání a uchycení tašek  m 132,00 106,50 14 058,00 
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86 765339111R00 M.zastřešení TONDACH střech jedn.na sucho  m2 1 034,00 177,00 183 018,00 

87 765901107R00 Fólie podstřešní paropropustná Delta Foxx  m2 1 034,00 207,50 214 555,00 

88 765901144U00 Střešní folie Dörk Delta vent S  m2 1 034,00 65,50 67 727,00 

89 76501DOD Pás pod kontralatě  m 445,00 8,00 3 560,00 

90 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  % 4 829,18 11,50 55 535,57 

  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       538 453,57 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
91 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří  kus 52,00 1 108,00 57 616,00 

92 766670021R00 Montáž kliky a štítku  kus 52,00 217,50 11 310,00 

93 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm  kus 32,00 160,50 5 136,00 

94 76601 Kování vč. zámek  ks 52,00 1 000,00 52 000,00 

95 76602 MTZ proskl stěny  ks 22,00 3 000,00 66 000,00 

96 76603 Zárubeň obklad. atyp 2050*2540  ks 52,00 5 000,00 260 000,00 

97 P/5 Dř.okna 3000x1600 D+M ks 22,00 21 660,00 476 520,00 

98 P/6 Dř.okno 1500x1600 D+M ks 39,00 10 830,00 422 370,00 

99 PO1 
Požární dveře 900x1970 dýha buk 
EI 30 DP1+C +zárubeň 

KS 12,00 9 390,00 112 680,00 

100 T1 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 70x197 buk dýha  kus 40,00 2 900,00 116 000,00 

101 61187552 Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm m 32,00 424,15 13 572,80 

102 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  % 15 932,05 1,85 29 474,29 

  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       1 622 679,09 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         

103 767995102R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg 
ZA1 

kg 345,00 91,10 31 429,50 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       31 429,50 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         

104 771575109RT6 
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm 
Keraflex (Mapei) 

m2 320,00 335,50 107 360,00 

105 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  % 1 073,60 7,90 8 481,44 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       115 841,44 
Díl: 776 Podlahy povlakové         

106 776572100RT1 
Lepení povlakových podlah z pásů textilních  
pouze položení - koberec ve specifikaci 

m2 870,00 73,10 63 597,00 

107 776990111U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa  m2 870,00 140,00 121 800,00 

108 77602 DOD+M PVC lišta koberec  bm 364,00 63,50 23 114,00 

109 69741040.A Koberec zátěžový Balta - Fortesse - š. 4 m m2 870,00 473,50 411 945,00 

110 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  % 6 204,56 1,35 8 376,16 

  Celkem za 776 Podlahy povlakové       628 832,16 
Díl: 781 Obklady keramické         
111 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm  m2 180,00 386,50 69 570,00 

112 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2  m2 180,00 36,50 6 570,00 

113 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  % 761,40 4,25 3 235,95 

  Celkem za 781 Obklady keramické       79 375,95 
Díl: 783 Nátěry         
114 073889114R00 Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí  m 76,00 36,00 2 736,00 

115 783125130R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný  m2 76,00 69,30 5 266,80 

116 783782205R01 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x  m3 21,00 850,00 17 850,00 

  Celkem za 783 Nátěry       25 852,80 
Díl: 784 Malby         
117 784452212R00 Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus  m2 3 800,00 40,70 154 660,00 

118 784452271R00 Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m  m2 3 800,00 29,30 111 340,00 

  Celkem za 784 Malby       266 000,00 
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Díl: M21 Elektromontáže         
119 M21 Elektromontáže  kpl. 2,00 463 980,00 927 960,00 

  Celkem za M21 Elektromontáže       927 960,00 
Díl: M461 Zemní práce         
120 M46 El.přípojka  kpl. 1,00 24 860,00 24 860,00 

  Celkem za M461 Zemní práce       24 860,00 
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Stavba : S2010001 Sběrné suroviny    Rozpočet : 1   
Objekt : 01 Hrubý rozpočet     Hrubý rozpočet 

         

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce   600 166 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 2 916 268 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 093 986 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 5 324 116 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní   1 056 120 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   2 446 608 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 594 106 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 418 963 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na poz. stavbách 53 760 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 829 014 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 270 089 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 907 933 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 636 108 0 0 0 
721a Zemní práce   0 52 488 0 0 0 
722a Zemní práce   0 21 816 0 0 0 
723 Vnitřní plynovod   0 26 802 0 0 0 
723a Zemní práce   0 23 760 0 0 0 
730 Ústřední vytápění   0 642 519 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské   0 1 796 389 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 104 817 0 0 0 
765 Krytiny tvrdé   0 538 454 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 1 622 679 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 31 430 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 115 841 0 0 0 
776 Podlahy povlakové   0 628 832 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 79 376 0 0 0 
783 Nátěry    0 25 853 0 0 0 
784 Malby    0 266 000 0 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 0 927 960 0 

M461 Zemní práce   0 0 0 24 860 0 

  CELKEM  OBJEKT   19 333 108 7 791 185 0 952 820 0 
         

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 27 124 293   0 
Oborová přirážka   0 0,0 27 124 293   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 27 124 293   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 27 124 293   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 28 077 113   0 
Provoz investora   0 0,0 28 077 113   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 28 077 113   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 28 077 113   0 

  CELKEM VRN         0 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 1 Hrubý rozpočet   JKSO    
Objekt Název objektu   SKP    

01 Hrubý rozpočet   Měrná jednotka   

Stavba Název stavby   Počet jednotek 0 

S2010001 Sběrné suroviny   Náklady na m.j. 0 

Projektant   Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu 0     

Objednatel       

Dodavatel   Zakázkové číslo  S2010001 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 19 333 108 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 7 791 185 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 952 820 Přesun stavebních kapacit   0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 

ZRN celkem 28 077 113 Zařízení staveniště   0 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 28 077 113 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 28 077 113 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   
Jméno :   Jméno :  Jméno :   

Datum :   Datum :  Datum :   
           
Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
         
Základ pro DPH 20,0 %     28 077 113 Kč 
DPH 20,0 %    5 615 423 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH 0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     33 692 536 Kč 
Tabulka 34 Podrobný položkový rozpočet projektu (28) 


