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Příloha č.1 Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 
 

 

Rozvaha k 31.12. (v tis. Kč) 2008 2009 

Aktiva celkem 213 196 

B Dlouhodobý majetek 124 75 
B II. Dlouhodobý hmotný majetek 124 75 
C Oběžná aktiva 49 113 
C III. Krátkodobé pohledávky -28 73 
C IV. Krátkodobý finanční majetek 77 40 
D Ostatní aktiva - přechodné účty A 40 8 

D I. Časové rozlišení  40 8 

Pasiva celkem 213 196 

A Vlastní kapitál 42 -56 
A I. základní kapitál 200 200 
A V. VH minulých let -  -158 
A V. VH běžného účetního období -98 -158 
B Cizí zdroje 171 252 

B III.  Krátkodobé závazky 171 252 
 

 

Výkaz zisku a ztráty - zkrácená verze 2008 2009 
II. Výkony 228 905 
B. Výkonová spotřeba 153 358 
 + Přidaná hodnota 75 547 
C. Osobní náklady 172 577 
D. Daně a poplatky 2 5 
E. Odpisy dlouhodobého NHM a HM 58 50 
H. Ostatní provozní náklady  0 11 
Σ Provozní výsledek hospodaření -157 -96 
O. Ostatní finanční náklady 1 2 
Σ Finanční výsledek hospodaření -1 -2 
  VH za běžnou činnost -158 -98 
  VH za účetní období -158 -98 

  VH před zdaněním -158 -98 
Pozn. Rok 2008 není úplný (firma vznikla 27.6.2008) 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 Vstupní data pro výpočet ukazatelů finanční analýzy 

název zkratka 2008 (v tis. Kč) 2009 (v tis. Kč) 
zisk před úroky a zdaněním EBIT  -158 -98 
zisk po zdanění a úrocích EAT -158 -98 
celkové tržby T  228 905 
celkové náklady N  386 1003 
celková aktiva A  213 196 
vlastní kapitál VK  42 -56 
cizí zdroje CZ  171 252 
pohledávky P  -28 73 
krátkodobé závazky KZ  171 252 
finanční majetek FM  77 40 
oběžná aktiva OA  49 113 
odpisy OP  58 50 
krátkodobé pohledávky KP -28 73 
 

 

Příloha č.3 Výpočet ukazatelů finanční analýzy 

ukazatele vzorec 2008 2009 
absolutní 

změna 
relativní 

změna v % 

ukazatele výnosnosti           

rentabilita celkového kapitálu  EBIT  / A -0,742 -0,500 -0,242 -32,59 

rentabilita vlastního kapitálu  EAT / VK -3,762         -         -         - 

provozní ziskové rozpětí EBIT / T -0,693 -0,108 -0,585 84,37 

rentabilita nákladů N / T 1,693 1,108 0,585 34,54 

            

ukazatele aktivity            

rychlost obratu majetku  T / A 1,070 4,617 3,547 331,36 

doba obratu pohledávek P / T * 365         - 29,442         -         - 

doba splácení závazků  KZ / T * 365 273,750 101,635 -172,115 -62,87 

            

ukazatele platební schopnosti           

běžná likvidita  OA / KZ 0,287 0,448 0,162 56,49 

pohotová likvidita (KP + FM) / KZ 0,287 0,448 0,162 56,49 

okamžitá likvidita  FM / KZ 0,450 0,159 0,292 -64,75 

            

ukazatele finanční stability            

věřitelské riziko  CZ / A 0,803 1,286 0,483 60,15 

poměr VK k celkovým aktivům VK / A 0,197 -0,286 -0,483 -244,90 

poměr cizích zdrojů k VK CZ / VK 4,071 -4,500 -8,571 -210,53 

doba splácení dluhů  CZ/ (EAT + OP) -1,710 -5,250 -3,540 207,02 
 



 

Příloha č.4 Charakteristika lidských zdroj ů ve firmě 
 - První společník 
 

Pohlaví 

Žena 

 

Věk 

52 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

Vysokoškolské, titul Ing. 

 

Obor vzdělání 

Stavební, obor pozemní stavby, specializace betonové konstrukce 

 

Dosažená praxe v oboru 

25 let praxe v oboru, jako zaměstnanec i jako OSVČ 

 

Funkce a role ve firmě 

Vlastník (25%), autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,  vedoucí a zároveň 

hlavním odpovědný projektant, zpracovává stavebně-konstrukční řešení zakázek, hlavní 

činností je statické posuzování konstrukcí. Současně má na starost plánovací, organizační, 

řídící a kontrolní činnost. Sloučena je role vlastníka, manažera i zaměstnance. 

 

Znalosti a schopnosti: 

Cizí jazyk: angličtina, ruština 
 
Získaná osvědčení:  
- Průkaz zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě (Ministerstvo pro hosp.pol a rozvoj) 
- Osvědčení z absolvování kurzu „projektové řízení“ 
- Osvědčení postgraduálního kurzu „statika – využití programů MKP“ 
- Osvědčení z absolvování kurzu „Vady a poruchy betonových staveb“ 
- Osvědčení o autorizaci – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
 
- Členství v České betonářské společnosti ČSSI  
 
Specifické zkušenosti: 
- Navrhování objektů na poddolovaném území – pozemní objekty 
- Navrhování mostních objektů. 



 

Charakteristika lidských zdroj ů 
- Druhý společník 

 
 

Pohlaví 

Muž 

 

Věk 

25 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

Středoškolské s maturitou 

 

Obor vzdělání 

Stavební, pozemní stavitelství 

 

Dosažená praxe v oboru 

5 let, zaměstnanec Technoprojekt a.s., zaměstnanec u OSVČ 

 

Funkce a role ve firmě 

Vlastník (25%), projektant konstruktér v oblasti pozemních staveb, jedná s klienty a 

dodavateli ostatních projekčních profesí. Zpracovává  stavební řešení zakázek. Rovněž se 

výrazně podílí na obchodní činnosti, zejména na získávání zakázek, přípravě nabídek a 

objednávek pro klienty. 

 
Znalosti a schopnosti 

Cizí jazyk: angličtina 
 
Získaná osvědčení:  
- Osvědčení o zaškolení v programu AUTOCAD 
- Osvědčení o zaškolení v programu REVIT 
- Osvědčení ze školení KNAUF – montáž a servis produktů KNAUF 
- Osvědčení ze školení KNAUF – ke správné aplikaci izolačních materiálů Knauf 

Insulation pro vnější a vnitřní konstrukce 
 
 

 

 



 

Příloha č. 5 Formuláře a postup pro analýzu využití času 

 

Formulář pro zachycení činností a času 

Analýza činností a času 
č. činnost zam ěstnání od - do délka trvání A B C D 
1               
2               
.               
.               
 

Formulář pro zachycení denního rušení 

Denní výkaz rušení (p řerušení) 
č. rušení  délka trvání rušivý element  poznámky 
  od - do (v min.)   (důvod rušení) 
1         
2         
.         
.         

 

Postup analýzy využití času: 

- Sestavte dva formuláře, kam budete zachycovat denní činnosti a denní rušení.  

- Snažte se činnosti zaznamenávat okamžitě, pozdější zapisování dle paměti nebude 

efektivní.  

- K „formuláři analýza činností a času“ - Soustřeďte se na podstatné aktivity a ty 

zaznamenávejte nejlépe v 15 minutových intervalech. 

- K „formuláři denní výkaz rušení“ - Zaznamenejte všechna rušení, která omezují 

plynulost naplánovaných prováděných činností (např. telefon, nečekané návštěvy), 

především zapište kdo Vás vyrušil a jaký byl důvod a taky dobu rušení.  

- Vyhodnocení analýzy činností a času: 

o Každou činnost ohodnoťte (A nebo N) podle následujících kritérií: 

� A – byla tato činnost nutná?  ano / ne 

Pokud nebyla, napište N také v činnostech B a C  

� B – byla spotřeba času na určitou činnost oprávněná? ano / ne 

� C – bylo provedení činnosti účelné?  ano / ne 

� D – došlo k provedení činnosti ve vhodný okamžik? ano / ne 

o Zjistěte celkovou dobu trvání sledovaných činností za celý den (CDT). 

 



 

o Sečtěte v každém sloupci (A,B,C,D) délku trvání činností, u kterých jste 

označili N (ΣAn, ΣBn, ΣCn, ΣDn). 

o Sestavte následující vzorce: 

�  ΣAn/CDT (ΣAn - součet sloupce A, u kterého byla odpověď NE) 

Pokud jste vykonali více než 10 %činností jenž nebyly vyloženě nutné, 

pak máte problém se stanovením priorit a delegováním.  

� ΣBn/CDT (ΣBn - součet sloupce B, u kterého byla odpověď NE) 

Pokud jste vynaložili na více než 10% aktivit delší čas, měli byste 

podrobně zkoumat důvody. 

� ΣCn/CDT (ΣCn - součet sloupce C, u kterého byla odpověď NE) 

Pokud jste neprovedli účelně činnost u více než 10% případů, pak máte 

problém s plánováním, organizováním a seberacionalizací. 

� ΣDn/CDT (ΣDn - součet sloupce D, u kterého byla odpověď NE) 

Pokud jste nezvolili vhodný okamžik provedení u více než 10% 

případů, máte problém s plánováním a rozvrhováním pracovní doby.  

- Vyhodnocení denního výkazu rušení:  

o Zaměřte se na vypátrání rušivých faktorů a původců rušení, např. těmito 

otázkami: 

� Která rušení byla časově nejnákladnější? 

� Které telefonáty či schůzky byly zbytečné? 

� Které telefonáty či schůzky by se daly zkrátit nebo zefektivnit? 

� Kteří „rušitelé“ byli nejčastější, nejzbytečnější, nepodrážděnější? 

 

Po zjištění, kolik času jste vyplýtvali, objevíte nedostatky ve svém pracovním stylu a 

řízení času, které je potřeba odstranit. Pomoci tomu může 25 zásad a pravidel dle Seiwerta 

(1995), které jsou uvedeny v následující příloze. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 6 Zásady a pravidla plánování času (Seiwert 1995) 
 

Seiwert (1995) uvádí ve své publikaci 25 zásad a pravidel, které slouží k efektivnímu 

plánování a následnému využití času. 

1) základní pravidlo 60 na 40 

- Neplánujte si celou pracovní dobu, ale pouze určitou část, doporučuje se 60% plánovaných 

aktivit, dalších 20% by měla tvořit rezerva pro nečekané aktivity (vyrovnávací časy a 

neplánovatelé činnosti), zbývajících 20% si ponechte pro spontánní aktivity (manažerské, 

kreativní činnosti). 

2) Analýza denních činností a času 

- Do přehledné tabulky si zapisujte průběh denních činností a rušivých elementů. 

3) Souhrn úkolů – plán aktivit 

- Sestavte si seznam veškerých aktivit plánovaných v příslušném období. Nesplněné úkoly 

z tohoto seznamu pak můžete vyřídit v příslušné časové rezervě, nebo je přeřadíte do plánu 

následujícího období. K tomu používejte např. pracovní formulář „kontrolní seznam aktivit“. 

4) Pravidelně – systematicky – důsledně 

- časový plán sestavujte pravidelně a systematicky, započaté úkoly pak důsledně dokončete. 

5) Reálné plánování  

- Neplánujte příliš, ale pouze v rozsahu, jaký jste schopni reálně splnit. 

6) Pružnost 

- Buďte pružní, protože časové plány nedodržujete kvůli sobě, ale kvůli dosáhnutí svých cílů. 

7) Časové ztráty  

- Snažte se vyrovnávat vzniklé časové ztráty ihned, např. pracujte i večer, než abyste je pak 

doháněli následující dny. 

8) Zásada písemného záznamu 

- Zapisujte si své časové plány do předem připravených formulářů, abyste měli neustálý 

přehled. 

9) Nevyřízené úkoly 

- Veškeré nevyřízené úkoly, jenž nechcete škrtnout, přeneste do plánu příštího období. 

10) Výsledky místo činností 

- Snažte se vždy stanovit konkrétní cíle, konečné výsledky, ne pouhé činnosti. 

11) Přesné stanovení času 

- Přesně si stanovte, a zahrnujte do plánů pouze časy, které jsou nezbytné ke splnění 

plánovaných úkolů. 



 

12) Termíny realizace - Pro všechny naplánované činnosti si stanovte konečné termíny, čímž 

zabráníte nerozhodnému a váhavému postupu a odkládání. 

13) Priority (stupeň důležitosti) 

- Stanovte si přesně, co a s jakou prioritou chcete vyřídit. 

14) Tyranie naléhavosti 

- Naučte se rozlišovat nejdůležitější od naléhavého a nenechte se tyranizovat naléhavostí 

nějaké aktivity. 

15) Delegování 

- Od začátku si naplánujte, které činnosti můžete delegovat, a které musíte vykonávat sami.  

16) Časožrouti a vyrovnávací časy 

- viz základní bod 1 – stanovte si přibližně 20% pracovní doby pro nečekané návštěvníky, 

telefonáty a jiné případy. Přitom se snažte odstranit osobní rušivé faktory. 

17) Přepracování – kontrola plánu 

- Svůj plán neustále přepracovávejte a kontrolujte, zda by šly některé aktivity vyřadit úplně. 

18) Volné časy 

- Nezapomínejte si plánovat i volné časy, které strávíte např. čekáním, nebo cestováním a 

využijte je např. ke studiu delších zpráv, nebo ke koncepčním úvahám. 

19) Časové bloky – nerušené hodiny 

- Rezervujte si delší časové úseky větší úkoly a kratší úseky pro vyřizování menších úkolů. 

20) Časy na plánování a kreativitu  

- Určitou část pracovní doby si vyhraďte pro plánovací činnosti, nebo pro další vzdělávání. 

21) Rutinní činnosti 

Nezapomeňte si plánovat i rutinní činnosti, jako např. úřady, pochůzky apod. 

22) Neproduktivní činnosti  

- Snažte se vynakládat minimální čas na neproduktivní činnosti jako kopírování, nedůležité 

schůze apod., jinak nebudete schopni věnovat svůj čas důležitějším věcem. 

23) Alternativy  

- Při plánování se vždy snažte uvažovat tak, že vždy existuje i jiná možnost. 

24) Střídání činností 

- Snažte se střídat jednotlivé činnosti, abyste se tak věnovali rovnoměrně krátkodobým i 

dlouhodobým projektům. 

25) Sladění časových plánů 

- Pokuste se aktivně uspořádat pracovní den a realizovat svůj časový plán sladěním 

s harmonogramy ostatních pracovníků. 



 

Příloha č.7 Seznam pro „analýzu časových ztrát“ a „analýzu časožroutů“ (Seiwert 1995) 

 

Tento seznam poskytuje 50 různých typů časových ztrát (ve formě otázek), které jsou 

rozděleny do 7 skupin. Následně uvádím jednotlivé skupiny a v každé z nich jednu 

reprezentativní otázku. Všech 50 bodů je zachyceno v knize „Čas jsou peníze“ od Seiwerta 

(1995).  Na všech 50 otázek se odpovídá stylem ano / ne. 

Časové ztráty při stanovení cílů 

- Zabývám se mnoha problémy a pracemi příliš často? 

Časové ztráty při plánování 

- Počítám s časovou rezervou pro nečekané případy a rušivé faktory? 

Časové ztráty při rozhodování 

- Uspořádám si jednotlivé práce dle jejich důležitosti? 

Časové ztráty při organizaci práce 

- Používám moderní pomůcky, které mi mohou usnadnit práci? 

Časové ztráty na začátku pracovní doby 

- Plánuji večer práci na příští den? 

Časové ztráty při rozvrhování denního režimu 

- Vím, zda jsem výkonnější ráno, odpoledne, nebo večer? 

Časové ztráty při informaci a komunikaci 

- Ukončím telefonát, poradu či jednání, připadá-li mi každé další slovo zbytečné? 

 

Po identifikaci nejdůležitějších časových ztrát by měla následovat identifikace 

nejdůležitějších „časožroutů“. Při ní by měla firma identifikovat nejintenzivnější a nejčastější 

původce svých časových ztrát. Seiwert (1995) uvádí 30 nejvýznamnějších časových pastí, 

z nichž by měla firma vybrat alespoň 5, jimiž se bude následně zabývat. Z těchto 30 

časožroutů nyní vybírám několik možností časových ztrát: 

- nejasné stanovení cílů, 

- snaha udělat příliš mnoho věcí najednou, 

- telefonická vyrušení, 

- soukromé hovory, 

- čekací doby, 

- nedostatečné delegování a další. 

Kompletní seznam uveden v publikaci „Čas jsou peníze“ od Seiwerta (1995).  

 


