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1 Úvod 
Vstupem do Evropské unie se České republice naskytly nové příležitosti. Především se jí 

otevřela možnost využívat finanční prostředky z Evropských fondů. Úroveň v zemích, které 

jsou součástí EU není stejná a vyskytují se zde značné rozdíly. Evropská unie chce formou 

využívání fondů právě tyto rozdíly zmírnit a vyrovnat. Existuje mnoho oblastí, do kterých 

finanční prostředky plynou – např. do rozvoje lidských zdrojů, do infrastruktury, do rozvoje 

podnikání a do mnoha jiných oblastí. 

Úvodní část diplomové práce analyzuje možnosti využívání finančních zdrojů z Evropské 

unie. Informuje o fondech Evropské unie a poskytuje informace o tom, na jakou oblast 

podpory se zaměřují. Konkrétněji charakterizuji program s názvem „Školící střediska“, 

na který navážu v poslední praktické části. Dále uvádím konkrétní podmínky výzvy v rámci 

tohoto programu a zároveň objasňuji celý proces podávání žádosti o finanční podporu. 

Druhá část diplomové práce blíže objasňuje oblast ekonomické analýzy. Ekonomická analýza 

je široký pojem, který v sobě zahrnuje i analýzu finanční. Proto jsou v této části přiblíženy 

nástroje finanční analýzy, která je prezentována velkým množstvím ukazatelů. Zaměřila jsem 

se pouze na ty ukazatele, které se využívají při hodnocení projektů podávaných v rámci 

operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA. 

Cílem diplomové práce je vzájemně propojit poznatky z první a druhé části práce 

při zpracování konkrétní žádosti o dotaci z Evropské unie na výstavbu školicího střediska 

pro společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. První část diplomové práce 

objasňuje v rámci jakého operačního programu lze o dotaci žádat a jak správně postupovat 

při zpracování žádosti o finanční podporu. Druhá část diplomové práce popisuje metody, 

kterými lze analyzovat vývoj finanční situace připravovaného projektu. 

Praktická část sumarizuje základní informace o školícím středisku. Nejprve je krátce 

představena společnost, která o dotaci žádá. Dále jsou objasněny důvody, které vedly 

k podání žádosti o finanční podporu a je rovněž představen fond, který společnost využila pro 

svůj záměr. Je zde osvětlen postup při podávání žádosti o dotaci, konkrétní projektové cíle 

a rámcový časový harmonogram. Klíčová pasáž je věnována vypracování finanční 

a ekonomické analýzy projektu školícího střediska.  
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V rámci této diplomové práce jsem použila metody analýzy a syntézy pro zhodnocení 

finanční situace plánovaného projektu. Konkrétně se jedná o sestavení výkazu cash-flow, 

výpočet ukazatelů finanční analýzy jako je průměrná doba odepisování investice, čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti. Důležitou součástí všech 

podávaných projektů v rámci Evropské unie je zhodnocení silných a slabých stránek projektu, 

jeho příležitostí a hrozeb, tj. SWOT analýza. 

 

2 Možnosti využití fondů Evropské unie 
2.1 Evropská politika soudržnosti 
Přestože je Evropská unie jednou z nejlépe prosperujících světových oblastí, mezi jejími 

regiony stále existují značné rozdíly v příjmech a možnostech obyvatel. Evropská unie (dále 

jen „EU“) se právě prostřednictvím evropské politiky soudržnosti snaží docílit rovnoměrného 

hospodářského a společenského rozvoje všech svých členských států a jejich regionů. Cílem 

je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími 

členskými státy a zároveň chce politika soudržnosti zvyšovat konkurenceschopnost Evropské 

unie jako celku, aby mohla čelit výzvám 21. století. Evropská politika soudržnosti se snaží 

podporovat harmonický a vyvážený rozvoj regionů, snižování nezaměstnanosti a rozvoj 

lidských zdrojů, snižování regionálních disparit, ochranu životního prostředí a zabezpečení 

rovných příležitostí pro muže i ženy. 

 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (dále 

jen „HSS“), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří 

vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni 

vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu.  

 

Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU je soustředěna do tří cílů1: 

- Cíl Konvergence – je určen na podporu nejméně rozvinutých členských států 

a regionů. Týká se všech regionů České republiky kromě Prahy. 

                                                            

1 Zdroj: KAŇA, R. Evropská unie A. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2007. 161 s. ISBN 978-80-248-1412-4. 
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- Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – mimo nejméně rozvinuté 

regiony se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a růst 

zaměstnanosti. 

- Cíl Evropské územní spolupráce – směřuje k posilování příhraniční spolupráce 

prostřednictvím společných místních iniciativ a na nadnárodní úrovni prostřednictvím 

akcí souvisejících s prioritami Společenství, které přispívají k integrovanému rozvoji.  

 

2.2 Fondy Evropské unie 
Hlavní nástroj pro realizaci evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti představují 

fondy EU. Jejich zdrojem jsou finanční příspěvky všech členských států do společného 

rozpočtu Společenství. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky, které 

mají zmírnit ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. 

 

Evropská unie disponuje v současné době třemi hlavními fondy, a to Evropským fondem pro 

regionální rozvoj (dále jen „ERDF“) a Evropským sociálním fondem (dále jen „ESF“), 

které nazýváme strukturálními fondy. Třetím fondem je Fond soudržnosti (dále jen „FS“). 

 

2.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Z tohoto fondu jsou podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba 

silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby 

poldrů a 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. 

 

Posláním tohoto fondu je odstranění regionální nerovnosti ve Společenství a podpora 

stabilního a trvale udržitelného rozvoje a trvalých pracovních míst.2 

                                                            

2 Zdroj: WOKOUN, R. a kolektiv autorů. Regionální rozvoj. Praha: Linde. 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. s. 345. 
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2.2.2 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF je hlavním nástrojem společné sociální politiky a zaměřuje se na prevenci a boj 

s nezaměstnaností, na rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce. Z tohoto 

fondu jsou podporovány neinvestiční (neinfrastrukturní) 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 začínajících podnikatelů, tj. osob samostatně výdělečně 

činných (OSVČ), rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně 

distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání informačních 

a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí 

řídících 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. 

 

2.2.3 Fond soudržnosti (FS)  

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

nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) 

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. 

 

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 

26,69 miliard eur, což představuje asi tři čtvrtiny ročního státního rozpočtu ČR. 

 

2.3 Operační program 
Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou 

zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) 

a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou to strategické 

dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

a individuálních zájmů členských států. 
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Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno 

tematicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm 

zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.). Ostatní OP 

umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, 

administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. 

 

2.4 Postup získávání finančních prostředků 
Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, které 

problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce 

v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty nebyly k financování 

vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají uskutečňovat záměry kohezní politiky. 

 

OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance přidělené 

danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, 

případně i z podoblastí podpory (viz obr. 2.1). 

 

Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt 

řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů jsou 

u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP regionální rady 

regionů soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým krajům 

zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 
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Obr. 2.1: Jak jsou operační programy zařazeny do soustavy strategických dokumentů? 

Jak do nich zapadají projekty?3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je dokumentem dokládajícím, jak aktivity žadatele přispějí k cílům stanoveným 

v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Žadatel proto musí znát prováděcí dokumenty operačního programu a řídit se 

jeho prioritními osami.  

 

Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy 

k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Sledovat výzvy 

je nejsnazší na internetových stránkách operačních programů. 

 

 

2.5 Oblasti financované z fondů EU 
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování 

přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské 

hromadné dopravy apod. 

                                                            

3 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 

Strategické obecné zásady Společenství

Národní strategický referenční rámec

Operační program XY

Prioritní osa 1

Oblast podpory 

Projekty

Programová rovina 

Projektová rovina 
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Ochrana životního prostředí 

Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační 

zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční 

podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání 

apod. 

 

Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce 

Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura 

pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura 

pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje 

mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. 

 

Rozvoj cestovního ruchu 

Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, 

muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace 

turistických destinací apod. 

 

Rozvoj lidských zdrojů 

Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování 

kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, 

podpora dalšího vzdělávání apod. 

 

Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou 

Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod 

zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. 

 

Podpora podnikání, vědy a výzkumu 

Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové 

aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj 

existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií 

a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. 
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Program rozvoje venkova 

Oproti období 2000 — 2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou 

financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EAFRD“).  

 

2.6 Programové období 2007 – 2013 
2.6.1 Tematické operační programy 

Pro toto projektové období je připraveno 8 tematických operačních programů, které jsou 

určeny pro celou Českou republiku, s výjimkou Prahy, která má své vlastí operační programy. 

Každý z těchto osmi tematických operačních programů má jiné zaměření. Na tyto operační 

programy bylo v rámci cíle Konvergence vyčleněno 21,2 mld. €. 

 

Graf 2.1: Alokace fondů EU mezi tematické operační programy v období 2007 - 20134 

 

 

                                                            

4 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cbbd7af9-afef-448c-8030-1da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy 



  9 

2.6.1.1 Jaké projekty lze z tematických operačních programů financovat? 

• OP Doprava5 – jedná se o investiční (infrastrukturní) projekty spolufinancované 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudružnosti. V rámci tohoto 

operačního programu mohou být financovány projekty dotýkající se dopravy - 

zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy 

v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Z toho vyplývá, že se jedná 

o infrastrukturu celostátního významu. Co se týče silniční infrastruktury, tak se tento 

fond zaměřuje na dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také 

podporován rozvoj a modernizace pražského metra. 

• OP Životní prostředí6 – tyto projekty jsou stejně jako projekty Operačního programu 

Doprava financované ze stejných fondů a opět se jedná o investiční projekty. V rámci 

tohoto projektu mohou být finanční prostředky čerpány na projekty, které jsou 

zaměřeny na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. 

Tento operační program: 

o přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, 

o řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, 

o podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie, 

o buduje infrastrukturu pro environmentální osvětu. 

• OP Podnikání a inovace7 – tento operační program je spolufinancován z ERDF 

a jedná se o investiční projekty. Finanční prostředky uvolněné v rámci tohoto 

operačního programu mohou být využity: 

o pro vznik nových firem, 

o rozvoj stávajících firem, 

o využití efektivní energie,  

o inovace,  

o pro podporu a rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí, 

o pro služby rozvíjející podnikání a pro zabezpečení technické pomoci. 

 

                                                            

5 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava 
6 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi 
7 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace 
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• OP Výzkum a vývoj pro inovace8 – opět se jedná o investiční projekty 

spolufinancované z ERDF. Tento program se snaží podporovat a posilovat výzkumný, 

vývojový a proinovační potenciál České republiky. Tohoto cíle se snaží dosáhnout 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráci se 

soukromým sektorem. Podporuje budování nových výzkumných pracovišť, jejich 

vybavení moderní technikou a zvyšuje kapacitu terciárního vzdělávání. 

 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost9 – zde se již nejedná o investiční, ale o neinvestiční 

projekty, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti 

prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále 

na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost10 – stejně jako u předchozího operačního 

programu se jedná o neinvestiční projekty financovaného z ESF. Tento program je 

zaměřen na následujících pět oblastí podpory: 

o počáteční vzdělávání, 

o terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 

o další vzdělávání, 

o systémový rámec celoživotního učení, 

o technická pomoc. 

• Integrovaný operační program – jedná se o investiční projekty spolufinancovaného 

opět z ERDF. Tento program se zaměřuje ve veřejné správě na:  

o řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury 

pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj, 

o rozvoj informačních technologií, 

o zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb 

zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, 

o podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, 

                                                            

8 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace 
9 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost 
10 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost 
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o zlepšování prostředí na sídlištích,  

o rozvoj systémů tvorby územních politik. 

 

• OP Technická pomoc – tento operační program je zaměřen na podporu řízení 

a implementaci fondů EU v ČR - např. podpora monitorování, evaluace, publicity 

apod. Tento program je financován z ERDF. Běžný podnikatel na finanční prostředky 

z tohoto programu nemá nárok, neboť oprávněným žadatelem jsou Ministerstvo 

pro místní rozvoj a Ministerstvo financí a jejich jednotlivé odbory. 

 

2.6.1.2 Regionální operační programy  

V rámci tohoto operačního programu je připraveno sedm regionálních operačních programů, 

které se týkají celého území České republiky, mimo hlavního města Prahy. Regionální 

operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 

pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu 

soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 

4,6 mld. €. 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že se jedná o následující regionální operační programy: 

o ROP NUTS II Severozápad, 

o ROP NUTS II Severovýchod, 

o ROP NUTS II Střední Čechy, 

o ROP NUTS II Jihozápad, 

o ROP NUTS II Jihovýchod, 

o ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

o ROP NUTS II Střední Morava.  

 

NUTS neboli nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského 

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla vytvořena Evropským úřadem 

pro statistiku (EUROSTAT) k jednotné a konzistentní struktuře územního srovnávání 

a distribuci prostředků11. Využívá se ke statistickému monitorování, k analýzám sociální 

                                                            

11 Zdroj: KAŇA, R. Evropská unie A. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2007. 161 s. ISBN 978-80-248-1412-4. s 108 
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a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální 

politiky12.  

 

Graf 2.2: Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli 

Konvergence13 

 
 

 

2.6.1.3 Operační programy Praha  

Finanční prostředky čerpané z těchto operačních programů musí být použity jen pro území 

hlavního města Prahy. V rámci Prahy jsou vyčleněny dva programy a to zcela jednoduchého 

důvodu, ještě stále rozlišují mezi investičními a neinvestičními projekty. Z OP Praha 

Konkurenceschopnost jsou dotovány investiční projekty, kdežto z OP Praha Adaptabilita jsou 

podporovány neinvestiční projekty. V rámci tohoto projektového období bylo na OP 

pro Prahu vyčleněno 343,3 miliónů €.  

 

                                                            

12 Zdroj: NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2007. ISBN 978-80-248-
1413-1. s 14. 
13 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy 



  13 

Graf 2.3: Alokace fondů EU mezi operačními programy pro Prahu na období 2007 - 201314 

 
 

2.6.1.4 Evropská územní spolupráce 

Tento program je realizován prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy 

spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní 

plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální 

a nadnárodní spoluprací).  Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy 

hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou 

republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, 

Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Operační program Meziregionální spolupráce je 

společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy 

ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU. 

Pro OP Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika 

patří do zóny Střední Evropa. OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, 

částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s 

částí Ukrajiny. 

 

                                                            

14 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c470bc9b-bf27-4ed6-a311-3ff05a995321/Operacni-programy-Praha 
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Jedná se o následující operační programy: 

o OP Meziregionální spolupráce, 

o OP Nadnárodní spolupráce, 

o ESPON 2013, 

o INTERACT II, 

o Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013, 

o OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013, 

o Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, 

o Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko 

a Českou republikou, 

o Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013. 

 

2.7 Program Školící střediska 
Po vyčerpávajícím představení všech operačních programů, které ČR naplánovala v tomto 

programovém období, bych se ráda zaměřila na program nazvaný „Školící střediska“. Na tuto 

pasáž bude navazovat má praktická část, kde zpracuji ekonomickou analýzu, jejíž součástí je 

také finanční analýza, již konkrétního projektu podaného v rámci tohoto programu.  

 

Program „Školící střediska“ spadá pod OP Podnikání a inovace a prioritní osu 5. Jedná se 

o program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci nebo vybavení školících center. V tomto 

programu probíhá kontinuální sběr žádostí o finanční podporu, což znamená, že žádosti jsou 

vyhodnocovány postupně a postupně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum 

začátku a datum ukončení obsahuje výzva, kterou vyhlásí řídící orgán. Ukončení může nastat 

v případě vyčerpání peněžních prostředků nebo z jiných objektivních důvodů. Je proto nutné 

průběžně sledovat aktuální informace o vývoji výzvy. 

 

2.7.1 Základní informace 

Řídícím orgánem pro tento operační projekt je stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Jako zprostředkující subjekt byla určena Agentura pro podporu podnikání a investic – 

CzechInvest. Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které určují přesnější 

podmínky programu. V rámci tohoto programového období byly vyhlášeny dvě výzvy. První 

z nich byla již ukončena a druhá stále probíhá. Cílem tohoto programu je zvýšit 

konkurenceschopnost podniků poskytnutím právě finančních prostředků na vybudování 
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kvalitního zázemí pro vzdělávání svých zaměstnanců. Tento program podporuje jak výstavbu, 

pořízení, rekonstrukci, modernizaci, tak i vybavení a zařízení infrastruktury určené 

pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech.  

 

2.7.2 Příjemce dotace 

Příjemcem dotace se mohou stát: 

o podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, 

o sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení,  

o územní samosprávné celky a jejich svazky, 

o nestátní neziskové organizace, 

o vzdělávací instituce vzdělávající ve vybraných oborech a odvětví, pokud prokážou 

svou praxi v oboru, 

o a další sdružení (právnické osoby) vytvořené výše uvedenými subjekty. 

 

2.7.3 Formální požadavky 

Pro tento projekt, jako i pro ostatní, jsou stanoveny formální požadavky, které musí být 

splněny, aby byly finanční prostředky přiznány. Jedná se o následující podmínky: 

o projekt musí být realizován na území České republiky, ale ne na území hl. m. 

Prahy, 

o žadatel projektu musí jednoznačně prokázat vlastnická práva k nemovitostem 

a pozemkům, kde má záměr projekt realizovat (tzn. vlastnická práva k pozemku, 

pokud hodlá školící středisko vybudovat, vlastnická práva k budově sloužící jako 

školící středisko, pokud hodlá středisko modernizovat nebo vybavit), 

o projekt musí obsahovat všechny podmínky uvedené již v konkrétní výzvě, 

o projekt nesmí porušovat základní principy horizontálních témat EU – jedná se 

především o udržitelný rozvoj a rovné příležitosti mužů a žen. 

 

Dalšími podmínkami, které jsou již předem určeny je vyjádření, že: 

o dotace bude přiznána žadateli až na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, 

o majetek (dlouhodobý hmotný nebo nehmotný), který bude pořízen v rámci tohoto 

programu, musí mít příjemce po dobu 5 let ve vlastnictví, 
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o dotace bude příjemci poskytnuta zpětně a to až po vyúčtování všech způsobilých 

výdajů, 

o příjemce musí ve svém účetnictví vést oddělenou evidenci způsobilých výdajů 

projektu a po dobu 10 let vést archivaci těchto dokumentů, 

o příjemce, který žádá v tomto programu, nemůže být podnikatel, který byl 

příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích. 

 

2.7.4 Způsobilé výdaje 

Další část se věnuje způsobilým výdajům. Jsou určeny přesné podmínky, které musí výdaje 

splňovat, aby byly považovány za způsobilé. Je uveden výčet nákladů, které můžeme 

považovat za způsobilé a také výčet nezpůsobilých nákladů projektu.  

 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

o musí být vynaloženy jen v souvislosti s projektem, 

o musí k nim být doložen doklad o pořízení, 

o pokud si je chceme nárokovat, musí být prokazatelná jejich úhrada, 

o majetek nelze pořizovat aktivací, 

o musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu. 

 

Jako způsobilé náklady projektu se uznávají: 

o dlouhodobý hmotný majetek – nákup a úprava pozemku, nákup, výstavba, 

rekonstrukce nebo modernizace budovy, inženýrské sítě, hardware a sítě, školící 

pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro realizace vzdělávání, 

o dlouhodobý nehmotný majetek – školící programy, software a data, 

o náklady na publicitu. 

 

Výdaje, které se v rámci projektu neuznávají jsou především: 

o DPH, pokud je příjemce podpory plátce DPH; z projektu nelze uznat výdaje, které 

se nárokují z jiného zdroje (pokud tedy DPH příjemce nárokuje od finančního 

úřadu nemůže zároveň požadovat jejich proplacení v rámci projektu), 

o výdaje uhrazené před datem přijatelnosti projektu, 

o splátky půjček a úvěrů, 

o sankce a penále, 
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o výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky, 

o nájemné a operativní leasing. 

 

2.7.5 Odvětvové vymezení 

Jak již jsem uvedla výše, tak příjemcem podpory může být jen subjekt, který působí 

ve vybraných sektorech hospodářství. Nyní je uveden přehled vymezených oblastí, do kterých 

musí podporované aktivity směřovat: 

o zpracovatelského průmyslu, 

o služeb zejména tzv. průmyslových služeb, 

o energetiky, 

o stavebnictví, 

o informačních a komunikačních technologií, 

o výzkumu a vývoje, 

o průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, 

a další), 

o nepřímo podporujících výše zmíněné činnosti (jako např. technické zkoušky 

a analýzy, manipulace s nákladem a skladování, architektonické a inženýrské 

činnosti, apod.). 

 

Dokument výzvy týkající se programu Školící střediska také vymezuje oblasti, na které nelze 

podporované aktivity směřovat. Jedná se o následující odvětví: 

o zemědělství, rybolov, akvakultura; 

o průmysl uhlí a průmysl oceli; 

o výroba syntetických vláken; 

o stavba lodí. 

 

2.7.6 Forma a výše podpory 

V rámci každého programu musí být stanoveny podmínky pro alokaci finančních prostředků 

a jejich omezení. Pro tento program jsou stanoveny následující podmínky: 

1) V rámci programu ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA je podpora poskytována v režimu blokové 

výjimky. Abych objasnila pojem „bloková výjimka“ je třeba si nejprve vysvětlit formu 
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poskytování veřejné podpory v režimu de minimis. Veřejná podpora může být 

poskytnuta v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo 

může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá 

odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Právě podpora 

de minimis neovlivňuje a nemá dopad na hospodářskou soutěž. Každý podnikatelský 

subjekt má nárok na podporu v rámci de minimis ve výši 200 000 EUR. Pokud výše 

překračuje uvedenou hranici nelze o ni požádat anebo musí být stanovena výjimka, 

tzv. bloková výjimka anebo větší podpora může být povolena rozhodnutím Evropské 

komise. Bloková výjimka je nařízení komise, které uvádí, že pokud jsou splněny 

podmínky nařízení, může být bloková výjimka poskytnuta bez rozhodnutí Evropské 

komise.  

2) Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti 

s plněním předmětu projektu. 

3) Dotace je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč a max. 150 mil. Kč na jeden projekt. 

4) V případech projektů zakládajících veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy o založení 

ES je nutné dodržet limity stanovené v jednotlivých nařízeních, udělená veřejná 

podpora musí být v souladu s Regionální mapou pro ČR na období let 2007 – 2013. 

 

Obr. 2.2: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 201315 

 

                                                            

15 http://www.czechinvest.org/maximalni-podpora 
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Tabulka 2.1: Intenzita veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 201316 

Region NUTS II malý podnik střední 
podnik velký podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 % 50 % 40 % 

Jihozápad (1. 1. 2007 – 31. 12. 2010) 56 % 46 % 36% 

Jihozápad (1. 1. 2011 – 31. 12. 2013) 50 % 40 % 30% 

  

2.7.7 Postup žádosti o dotaci 

Žádost do tohoto programu se podává ve dvou stupních. První krok je podání registrační 

žádosti a druhým krokem je podání plné žádosti. Obě tyto žádosti se podávají prostřednictvím 

elektronických formulářů, které jsou k dispozici v elektronické aplikaci eAccount.  

 

2.7.7.1 Aplikace eAccount 

Tato aplikace slouží jako prostředek správy podaných projektů a komunikace s příslušnou 

aplikační agenturou programu. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat 

žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou 

formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu 

a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat 

proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.  

 

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je podepisování 

některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele. Za výhody této aplikace můžeme 

považovat: 

o jednoduchá a bezpečná výměna informací, 

o rychlá a 24 hodinová dostupnost, 

o uživatelsky příjemné prostředí, 

o úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady), 

o zkrácení lhůt v rámci procesu administrace. 

Přístup do této aplikace je umožňován prostřednictvím stránek zprostředkujícího subjektu 

tohoto programu CzechInvest. 
                                                            

16 http://www.czechinvest.org/maximalni-podpora 
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2.7.7.2 Registrační žádost 

Tato žádost, jak jsem již uvedla výše, se podává pouze elektronicky, nikoli v papírové 

podobě. V rámci registrační žádosti musí žadatel: 

o založit projekt v aplikaci eAccount a vyplnit on-line položky registrační žádosti, 

o stáhnout formulář finančního výkazu, vyplnit, elektronicky podepsat a znovu 

nahrát do aplikace eAccount, 

o naskenovat rozvahu a výkaz zisku a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období 

a s elektronickým podpisem vložit do aplikace eAccount, 

o zkontrolovat a odeslat všechna vložená data. 

 

2.7.7.3 Plná žádost 

Plná žádost se podává stejným způsobem jako registrační žádost, a to v elektronické formě. 

Plnou žádost lze vyplňovat až po úspěšném předběžném hodnocení přijatelnosti. Plná žádost 

je obsáhlejší než registrační. Obsahuje základní údaje, které byly vyplněny v registrační 

žádosti, ale navíc ještě obsahuje: 

o binární kritéria programu, 

o podrobnější informace o projektu – harmonogram a rozpočet projektu, 

o horizontální ukazatele, 

o závazné a monitorovací ukazatele, 

o prohlášení a závazky žadatele. 

 

K plné žádosti je navíc povinnost přiložit následující přílohy: 

o finanční realizovatelnost projektu, což je elektronický formulář, 

o záměr projektu, 

o doklad o vlastnických nebo jiných právech k nemovitostem a pozemkům, 

o dokladování o financování projektu z vlastních nebo jiných zdrojů projektu, 

o v případě stavby doklad prokazující soulad s územním plánem obce (popř. územní 

rozhodnutí), 

o stanovisko o souladu s integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM), pokud 

existuje, 

o projektová a výkresová dokumentace stavby. 
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Obr. 2.3: Schéma podání žádosti o podporu17 

 

 

                                                            

17 Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/0901-pokyny-skolici-strediska-vyzva-ii-1632-cz.pdf 
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3 Charakteristika ekonomické analýzy 
Ekonomická analýza se od běžného finančního posouzení liší především tím, že jsou zde 

zvažovány veškeré přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů zainteresovaných 

do realizace projektu. Ekonomická analýza podává informace o tom, co komu realizace 

projektu přináší a  co komu realizace projektu bere. Při hodnocení projektu není klíčovým 

faktorem pouze zisk společnosti, ale také tzv. společenský užitek, který se počítá jako rozdíl 

z nákladů a užitků plynoucích z realizace projektu. 

 

Při efektivním investičním rozhodování o realizovatelnosti projektu by z tohoto rozhodnutí 

mělo vyplývat, že zvažovaná investice je proveditelná a zároveň, že se jedná o nejlepší 

variantu mezi všemi ostatními uskutečnitelnými projekty.  

 

Evropská komise doporučuje pro projekty předkládané v rámci strukturálních fondů používat 

metodiku Analýzy nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis). Analýza nákladů a užitků je 

nedílnou součástí projektových žádostí o dotace, jejichž celkové náklady převyšují 

100 mil. Kč. Tato analýza si klade za cíl zohlednit zatížení předkladatele projektu 

vynaloženými prostředky, jejich návratnost a efektivnost a v souvislosti s tím také 

samozřejmě efektivnost vložených prostředků z dotačního programu. Analýza nákladů a 

užitků posuzuje, zda projekt, který se uchází o finanční podporu z dotačního programu splňuje 

základní požadavky na finanční a ekonomické zhodnocení vložené podpory a to:  

o účelnost,  

o realizovatelnost a  

o životaschopnost projektu. 

 

Ekonomická analýza posuzuje přispění projektu k ekonomickému blahobytu regionu 

nebo země zohledněním vnějších faktorů vedoucích k přínosům a sociálním nákladům. 

Výsledkem je tedy úplný přehled přímých, nepřímých, hmotných, nehmotných, soukromých 

a veřejných dopadů (pozitivních i negativních) a výsledky standardních ukazatelů finanční 

analýzy pro hodnocení efektivnosti investičních projektů, jako jsou např. ekonomická míra 

návratnosti, ekonomická čistá současná hodnota či vnitřní výnosové procento. Dalším 

ukazatelem je doba návratnosti propočtená jak z diskontovaných, tak nediskontovaných toků 

hotovosti. 
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3.1 Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování 
Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii charakterizuje jako ekonomická 

činnost, při níž se subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků 

v budoucnosti. Obdobnou povahu má i charakteristika, kdy investice jsou chápány jako 

obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí (zpravidla méně jisté) hodnoty.18  

Investiční činnost a její financování je odlišné od běžné činnosti podniku a lze ji definovat 

následujícími charakteristikami:19 

o Rozhodování probíhá v dlouhodobém časovém horizontu. Za dlouhodobý časový 

horizont je považováno období delší než jeden rok. 

o S dlouhodobým časovým horizontem jsou spjaté i větší možnosti rizika odchylek 

od původního záměru. 

o Ve většině případech se jedná o kapitálově náročné operace. 

o Investiční akce jsou náročné také na jejich organizační zajištění, tj. časovou 

a věcnou koordinaci různých účastníků investičního procesu.  

o Investování souvisí s rozvojem společnosti a také s aplikací nových technologií 

a nových výrobků. 

o Některé investice mohou mít závažný dopad na infrastrukturu a ekologii. 

 

3.2 Cash-flow 
Peněžní tok, neboli cash-flow, je důležitou veličinou. Ukazuje, zda podnik je schopen 

generovat peníze. Při rozhodování o výběru nejvhodnější investiční akce je cash-flow 

významným ukazatelem a jedním z rozhodujících kritérií. Peněžní tok z investice představuje 

kapitálové výdaje a peněžní příjmy vyvolané investicí během doby jejího pořízení, životnosti 

a likvidace20. Při pořízení investice dochází převážně k výdajům peněz. Jsou to zejména 

výdaje vynaložené na pořízení investičního majetku. Během životnosti investice vznikají 

především peněžní příjmy spojené s fungováním investice, částečně i kapitálové výdaje. 

Při likvidaci investičního majetku po skončení doby jeho životnosti se objevují jak peněžní 

příjmy, tak i výdaje. Příjmem může být prodej likvidovaného majetku, který může být spojen 

např. s jeho demontáží, což představuje výdaj.  

                                                            

18 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS. 447 s. 2001. ISBN 80-86119-38-6. s. 16. 
19 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS. 447 s. 2001. ISBN 80-86119-38-6. s. 25. 
20 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS. 447 s. 2001. ISBN 80-86119-38-6. s. 51. 
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Cash-flow se řadí do předinvestiční části projektu. V této části by mělo dojít k prostudování 

všech dostupných informací a analyzovat tak zamýšlený projekt z několika hledisek. V první 

fázi je nejdůležitější přesně identifikovat peněžní toky z investice, tj. peněžní příjmy, které 

z investice budou plynout a také investiční výdaje, které je nutné investovat. Reálné stanovení 

předpokládaného toku je základním předpokladem správného hodnocení efektivnosti 

investičních projektů. Chyby při jeho odhadu nemohou eliminovat ani nejdokonalejší metody 

vyhodnocování efektivnosti projektů. Při predikci peněžních toků se doporučuje21 respektovat 

některá základní pravidla: vycházet z přírůstkových veličin, důsledně zobrazovat zdanění, 

zahrnovat i všechny nepřímé důsledky investování, odpisy chápat jako nepeněžní výdaj, 

neuvažovat se zapuštěnými (utopenými) náklady, zahrnovat alternativní náklady majetku i 

zdrojů, zohledňovat míru inflace a u investičních projektů financovaných úvěrem nebrat 

v úvahu úroky z těchto úvěrů.  

 

Plánování peněžních příjmů vychází ve většině případů z marketingové studie, kdy společnost 

zjistí svůj předpokládaný odbyt výrobků či služeb a tento zjištěný počet vynásobí cenou 

za jednotku. V některých případech je marketingová studie příliš náročná a nákladná, a proto 

se neobejde bez dotazníkového šetření. Výstupy z dotazníkového šetření podávají informace 

o poptávce po produktu v dnešním tržním prostředí, což je parametr, který rozhoduje 

o úspěšnosti daného projektu.  

 

Společnost v rámci předinvestiční fáze musí také zmapovat svou konkurenci na trhu 

a v neposlední řadě vyhotovit SWOT analýzu. Tato analýza posuzuje možné silné a slabé 

stránky lokality, do budoucna řeší příležitosti a eventuelní hrozby. 

 

Obecně cash-flow se dělí do tří kategorií a to: 

o Cash-flow z provozní činnosti, které by mělo být za normálních okolností vždy 

kladné, protože do něho patří příjmy a výdaje peněz pocházející z běžného 

provozu (např. platby dodavatelům, příjmy od odběratelů). 

o Cash-flow z investiční činnosti představují zejména investiční výdaje (např. 

nákupy strojů, budov, pozemků atd.). Jedná se o výdaje i příjmy způsobené 

nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je téměř vždy 

                                                            

21 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS. 447 s. 2001. ISBN 80-86119-38-6. s. 53. 
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záporné, protože nadbytek peněz, které podnik vydělá běžnou činností, investuje 

do své obnovy a rozvoje a často si i půjčuje na tyto účely peníze. 

o Cash-flow z finanční činnosti představuje příjmy nebo výdaje spojené se 

získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání (např. obdržení bankovních úvěrů 

a jejich splácení, emise dluhopisů a akcií, výplata dividend atd.). Toto cash-flow 

bývá kladné i záporné, v některých případech i nulové. 

 

3.2.1 Metody sestavení cash-flow 

Cash-flow lze sestavit dvěma různými způsoby a to buď přímou nebo nepřímou metodou. 

U přímé metody se vykazují vhodně zvolené skupiny peněžních příjmů a výdajů, např. 

v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztrát (peněžní toky finanční a investiční). 

Při sestavování cash-flow nepřímou metodou se kalkuluje s výsledkem hospodaření účetní 

jednotky, který musí být upraven o: 

o nepeněžní transakce (odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravných položek), 

o neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích období, 

o změny stavu zásob, 

o změny stavu pohledávek a závazků, 

o položky příjmů a výdajů spojené s finanční a investiční činností. 

 

Obr. 3.1: Schéma finančních toků22 

 

 

 

 

 

 

V rámci žádosti o finanční podporu je přímo stanovený závazný formulář pro vyplnění toku 

peněžních prostředků. V tomto formuláři se vyplňuje výše příjmů a výdajů projektu po celou 

dobu jeho realizace.  

                                                            

22 Zdroj: http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=rizeni_cash_flow 
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3.2.2 Diskontované cash-flow 

Důležitým krokem před vypočtením diskontovaného cash-flow je stanovení diskontní sazby. 

Diskontní sazba (dále jen „DS“) je součtem dvou diskontních sazeb - bezriziková DS  + DS 

zohledňující riziko. Do dalších výpočtů pak vstupuje výsledná DS.  

Diskontované cash-flow se počítá z toho důvodu, aby se zohlednila budoucí časová hodnota 

peněz. Velmi obtížným krokem při výpočtu diskontovaného cash-flow je vypočtení vnitřního 

výnosového procenta (dále jen „IRR“). Diskontované cash-flow lze vyjádřit níže popsaným 

matematickým vztahem. 

Vzorec 3.1 Diskontované cash-flow23 

 

 

Kde:  iCF  je cash-flow v i-tém období,  

N  je celkový počet období, 

x  je hledaný kořen rovnice, tj. výsledná diskontní sazba. 

 

U hodnocení projektu je cash-flow významným ukazatelem, ale ráda bych upozornila na fakt, 

že jeho vývoj se může od reality výrazně lišit. Přece jenom se do výkazu cash-flow uvádějí 

plánované příjmy a výdaje na 10 let dopředu, což lze přesně jen těžko predikovat. 

Do plánovaných peněžních toků žadatel není schopen v současných reálných ekonomických 

podmínkách zakomponovat např. budoucí vývoj hospodářství. Konkrétně mám na mysli 

hospodářskou krizi, která nás zasáhla minulý rok. Tento vývoj by určitě ovlivnil všechny 

příjmy a výdaje, které si podnik naplánoval na základě vývoje tržeb z minulého období.  

 

3.3 Průměrná doba odepisování investice 
Průměrná doba odepisování investic bude ve výsledném hodnocení porovnávána s dobou 

návratnosti investice. Průměrná doba odepisování investice je počítána jako vážený průměr 

                                                            

23 Zdroj: LETÁKOVÁ, J. Pokyny pro předběžný nástroj hodnocení. Dostupné z WWW: http://www.czechinvest.org/financni-
realizovatelnost. 
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z jednotlivých dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice 

bez DPH. 

 

Vzorec 3.2 Průměrná doba odepisování investice24 

 

i

N

i
i DOvahaPDOI *

1
∑
=

=  

∑
=

=
N

k
kii INVINVvaha

1

/  

 

kde:  i DO  je doba odpisování i-té investice (dle zákona o dani z příjmů 

č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

  i i je váha i-té investice 

  i INV  je vstupní hodnota i-té investice bez DPH 

  PDOI  je výsledný vážený průměr doby odpisování celkové investice 

 

3.4 Čistá současná hodnota (Net Present Value - NPV) 
Prostřednictvím cash-flow lze získat řadu peněžních toků. Aby bylo možno investici 

vyhodnotit, musí se dané toky agregovat do podoby souhrnného ukazatele. Bohužel peněžní 

toky není možné jednoduše sečíst za všechna období. Brání v tom fakt, že částky 

v budoucnosti nemají stejnou hodnotu jako částky, které jsou k dispozici okamžitě. Proto 

pokud je nutné sčítat částky, které organizace platí či získává v rozdílných obdobích, musí se 

částky nejprve převést na jejich hodnotu v témže časovém okamžiku. Pro tento účel se 

používá současná hodnota toků hotovosti, neboli čistá současná hodnota (dále jen „NPV“). 

Tato metoda patří k dynamickým metodám, což znamená, že pracuje s faktorem času. Díky 

tomu se tato metoda pokládá za realističtější než metoda statistická. Slabinou tohoto ukazatele 

je ale stanovení hodnoty cash-flow. Jak jsem již uvedla při popisu cash-flow, stanovení vývoje 

peněžních prostředků je obtížné a ne vždy přesné.  

 

                                                            

24 Zdroj: LETÁKOVÁ, J. Pokyny pro předběžný nástroj hodnocení. Dostupné z WWW: http://www.czechinvest.org/financni-
realizovatelnost. 
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kde: PV čistá hodnota ve smyslu hodnoty diskontované a to k počátku zahájení projektu 

 NPV čistá současná hodnota 

 n roky  

 r cena kapitálu (diskontní sazba) 

   

Po dosazení hodnot do výše uvedeného vzorce se požaduje, aby investice měla co nejvyšší 

čistou současnou hodnotu. Pokud by se organizace rozhodovala mezi dvěmi variantami 

investic, zvolí si tu investici, která bude vykazovat vyšší čistou současnou hodnotu. Je ale 

nutné podotknout, že varianty s vyšší hodnotou čisté současné hodnoty než je nula, jsou 

přípustné (přinášejí příjem alespoň ve výši úroku), neboť zajišťují určitou výnosnost.  

 

3.5 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return - IRR) 
Tento ukazatel je pro hodnocení investičních projektů velmi důležitý. Vnitřní úrokovou míru, 

neboli vnitřní výnosové procento (dále jen „IRR“) lze definovat jako takovou úrokovou míru, 

při které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě 

kapitálových výdajů26. Z matematického hlediska je vnitřní výnosové procento čistou 

současnou hodnotou s takovou úrokovou mírou, při které je čistá současná hodnota rovna 

nule.  

 

Vzorec 3.4 Vnitřní výnosové procento27 
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25 Zdroj: KALOUDA, F. Finanční řízení podniku.  Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8, s.. 67 
26 Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé plánování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS. 2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6.s.102. 
27 Zdroj: KALOUDA, F. Finanční řízení podniku.  Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8, s. 68 
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kde: IRR vnitřní výnosové procento  

 NPV čistá současná hodnota 

 CF peněžní tok 

 i jednotlivá léta 

 r cena kapitálu 

 

Zatímco u čisté současné hodnoty se počítalo s předem vybranou úrokovou mírou (jako 

minimální požadovanou efektivností), u IRR s žádnou takovou mírou není nepočítáno, naopak 

je to veličina hledaná. Podle IRR jsou za přijatelné investiční projekty považovány ty, které 

vyjadřují vyšší úrok než je požadovaná minimální výnosnost investice. Při srovnání různých 

investičních projektů většinou platí, že ta varianta, která vykazuje vyšší IRR, je vhodnější. 

Dále také platí, že pomocí IRR je dosaženo stejných výsledků jako pomocí čisté současné 

hodnoty. 

 

3.6 Doba návratnosti 
Doba návratnosti investičního projektu je také velice tradičním a často používaným kritériem 

hodnocení investic. Obecně řečeno, je to doba, za kterou peněžní příjmy plynoucí z investice 

splatí vloženou investici (tj. kapitálový výdaj). Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice 

hodnocena příznivěji.  

 

Vzorec 3.5 Doba návratnosti28 
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Tato metoda se neuvádí jako vhodná pro hodnocení projektů, jelikož má následující 

nedostatky: 

                                                            

28 Zdroj: Máče, M. Finanční analýza investičních projektů: Praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing. 2006. 80 s. 
ISBN  80-247-1557-0. s. 12 
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o nebere v úvahu faktor času, 

o nebere v úvahu příjmy z investice po dosažení doby návratnosti, což znamená, 

že nedokáže vzít v úvahu „doběh projektu“, 

o vyjadřuje jen likviditu projektu, nikoliv podniku jako celku. 

Aby se vyvrátila námitka o faktoru času, je vhodné používat diskontovanou dobu návratnosti. 

Peněžní příjmy z jednotlivých let se musí diskontovat, čímž se zjistí jejich současná hodnota 

a teprve ta se porovná s vynaloženým kapitálovým výdajem. Při hodnocení projektů se 

používá právě tento ukazatel, neboť je přesnější a má lepší vypovídací schopnost. 

 

Vzorec 3.6 Diskontovaná doba návratnosti29: 
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Přestože, jak jsem uvedla výše, metoda doby návratnosti má vážné nedostatky, v praxi se stále 

ještě dost používá. Protože doba návratnosti vyjadřuje pouze dobu, která je nutná pro pokrytí 

kapitálového výdaje peněžními příjmy z investice, není měřítkem efektivnosti projektu, ale 

měřítkem očekávané likvidity projektu. Likvidita projektu je důležitým hlediskem pro mnohé 

podniky. Investice, která bude vyjadřovat kratší dobu úhrady, je pro investora zajímavější 

a příznivější, neboť zvyšuje reálné dosažení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a současně 

zvyšuje bezpečnost investice.   

 

3.7 SWOT analýza 
SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 

záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná 

                                                            

29 Zdroj: Máče, M. Finanční analýza investičních projektů: Praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing. 2006. 80 s. 
ISBN  80-247-1557-0. s. 12 
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a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních silných 

a slabých stránek zkoumaného objektu a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení 

jeho rozvoje. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy 

nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

Obr. 3.2 Grafické znázornění SWOT analýzy 
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4 Projekt Školící středisko Tempo 
4.1 Představení společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. 
TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. (dále jen „Tempo“) jako školící středisko bylo 

založeno v září roku 1996 v Ostravě. Společnost je rozdělena do tří divizí a to divize 

vzdělávání, HR a EU. Společnost, především divize vzdělávání, vstoupila na trh 

specializovaného vzdělávání v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti, manažerských 

a podnikatelských dovedností a jazykových kurzů. Tyto aktivity společnost začala 

provozovat v Ostravě a díky rychlému rozvoji aktivit v Moravskoslezském kraji otevřela své 

zastoupení v Praze.  

 

Společnost poskytuje své služby v oblastech:  

o vzdělávání (divize vzdělávání), 

o přípravy a realizace národních i mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů 

EU (divize EU), 

o recruitmentu (divize HR), 

o personálního a projektového poradenství (divize HR). 

K 30. 6. 2007 společnost zaměstnávala 23 zaměstnanců na HPP, přičemž využívá moderní 

trendy v zaměstnávání - částečné úvazky, home office aj. Velkou část činností společnost 

outsourcuje. Konzultační tým čítá 11 osob. Společnost dlouhodobě spolupracuje s více než 

60 lektory. Na činnost společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. je navázána 

práce téměř 100 lidí. 

 

Díky pečlivé práci zaměstnanců TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. společnost 

dosahuje vysoké spokojenosti klientů. S tímto souvisí trvalý meziroční nárůst obratu o 35 %. 

V roce 2007 společnost dosáhla obratu ve výši 36.443 tis. Kč, z toho 70% obratu je vytvořeno 

poskytováním vzdělávacích služeb. 

 

Mezi nejčastější klienty (účastníky kurzů) divize Vzdělávání patří zaměstnanci 

zpracovatelských a výrobních podniků v Moravskoslezském kraji. Hlubokou znalost 

a dlouhodobou historii vztahů s těmito klienty TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. 

využívá jako svou konkurenční výhodu i v jiných krajích České republiky. 
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Obr. 4.1: Organizační schéma společnosti30 

 
4.2 Potřebnost realizace projektu 
S ohledem na své kvalitní služby a potřebě zaměstnavatelů zvyšovat kvalifikaci svých 

zaměstnanců, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. zaznamenává dlouhodobě 

výrazný nárůst poptávky klientů po svých službách. Pro společnost je však limitující 

nedostatek kvalitních vzdělávacích prostor v kraji. 

 

Podnikatelské subjekty stále více investují do vzdělávání svých zaměstnanců. Management 

firem si uvědomuje, že jejich zaměstnanci absolvující vzdělávací aktivity potřebné pro jejich 

profesi mohou být v konečném důsledku konkurenční výhodou pro firmu. Proto lze 

konstatovat, že poptávka po vzdělávání dospělých je v Moravskoslezském kraji stále rostoucí. 

                                                            

30 Zdroj: Interní zpracování společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. 
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Neméně rostoucí je poptávka po školení ve vhodně vybavených školících prostorách 

s potřebným technickým vybavením. 

 

Tento fakt společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. pociťuje a při snaze 

o uspokojování potřeb zákazníků se na druhé straně potýká s nedostatkem vyhovujících 

prostor, kde lze školení realizovat.  

 

Společnost se z tohoto důvodu rozhodla vystavět nové školící středisko. Protože je tato 

investice příliš kapitálově náročná, rozhodla se v květnu roku 2008 požádat o pomoc 

při financování výstavby školícího střediska Evropskou unii prostřednictvím právě již 

zmiňovaného programu Školící střediska.  

 

Projekt s názvem Školící středisko TEMPO si klade za cíl vybudovat školicí středisko 

s celkem 9 kvalitními a vhodně vybavenými učebnami, což výrazně napomůže k uspokojení 

rostoucí poptávky po vzdělávání. Díky vyšší kvalitě vzdělávání a možnosti rozšířit portfolio 

vzdělávacích služeb dojde též k podnícení další poptávky a rozvoje vzdělávaní 

v Moravskoslezském kraji. Dojde ke zvýšení znalostí a dovedností účastníků, jejich osobnímu 

rozvoji, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a v konečném důsledku ke zvýšení 

adaptability na změny a konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů 

v Moravskoslezském kraji. 

 

Společnost Tempo podávala žádost o finanční dotaci v roce 2008, kdy pociťovala ze strany 

svých klientů značný tlak na školení v kvalitně vybavených prostorách. Z tohoto důvodu se 

také rozhodla vystavět nové školící středisko. V průběhu realizace projektu se ale může stát, 

že poptávka po školení zaznamená pokles. Z praxe je zřejmé, že pokud ve firmě nejsou volné 

finanční zdroje, první oblastí, ve které se začnou provádět značné škrty, je právě vzdělávání 

zaměstnanců. Protože v září roku 2008 se objevují první zmínky o finanční krizi, je toto 

ohrožení dosti reálné. Ačkoli je to asi paradox, společnosti Tempo ve zvýšení poptávky po 

jejich službách, mohou zase pomoc evropské peníze. Finanční krize s sebou nese značné 

problémy v podnikání, což si také uvědomuje naše vláda, a proto podniká různé kroky, jak 

pomoci podnikatelským subjektům. Jedním z těchto kroků je také podpora v oblasti školení 

zaměstnanců, které se týká jak podniků v obtížích, tak zdravých podniků. Pokud tyto firmy 

dostanou dotaci z evropských fondů na školení zaměstnanců, začnou znovu poptávat služby 
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vzdělávacích agentur. V takovém případě by společnost Tempo nemusela zaznamenat pokles 

poptávky.  

 

4.3 Stručný popis charakteru projektu  
Projekt Školící středisko TEMPO spočívá ve vybudování školicího střediska včetně 

základního vybavení (PC rozvody, vybavení PC učeben, kancelářský nábytek v učebnách, 

prezentační a školící zařízení, vybavení doprovodných prostor pro účastníky a lektory), které 

bude sloužit pro realizaci vzdělávacích aktivit společnosti TEMPO TRAINING & 

CONSULTING s.r.o. Tyto vzdělávací aktivity budou určeny zaměstnancům podniků 

převážně z Moravskoslezského kraje. Jedná se o dlouhodobou investici.  

 

4.4 Přínos projektu Moravskoslezskému kraji 
Tento projekt nebude přínosem pouze pro samotnou firmu, která tímto může dosahovat 

vyšších zisků, protože bude schopna vyhovět stále rostoucí poptávce, ale tento projekt bude 

mít pozitivní dopad i pro celý Ostravský region, tedy Moravskoslezský kraj, protože školící 

středisko budou využívat převážně klienti společnosti z tohoto kraje. Společnost hodlá 

ve svém novém školícím středisku poskytovat vzdělávací služby především pro podniky 

z výrobní sféry (průmysl, strojírenství). 

 

Za hlavní přínosy realizace tohoto projektu jsou považovány:  

o Zvýšení kapacity moderních a technicky vyhovujících školicích prostor. 

o Lepší přístup zaměstnanců výrobních a zpracovatelských společností k možnosti 

absolvovat vzdělávací aktivity v kvalitních školicích prostorách.  

o Společnosti v Ostravském regionu a Moravskoslezském kraji budou mít s ohledem 

na lokalitu Školícího střediska TEMPO kvalitní školicí prostory v blízké 

dojezdové vzdálenosti. 

o Dojde ke zvýšení nabídky vzdělávacích služeb jak pro výrobní a zpracovatelské 

firmy  v regionu a kraji, tak i pro ostatní společnosti, jež budou mít potřebu 

vzdělávat své zaměstnance a zvyšovat tak jejich adaptabilitu na stále se měnící 

pracovní podmínky. 

Bude poskytována vyšší kvalita vzdělávacích služeb směrem ke klientům s ohledem 

na vhodné vybavení školicích prostor, jež budou obsahovat vše potřebné: dostatečný prostor 
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účastníkům, vhodné uspořádání učeben a salónků, správné osvětlení/zatemnění místností, 

kvalitní AV podpora, vybavení školicích prostor didaktickými a školicími pomůckami atd. 

Školicí středisko bude postaveno na pronajatém pozemku v Ostravě–Zábřehu. Budova 

školícího střediska bude mít 3 podlaží a celkově bude obsahovat 9 učeben (z toho 3 PC 

učebny) včetně vybavení + sociální místnosti a prostory pro servis a zázemí lektorů 

a účastníků školení.  

 

V Moravskoslezském kraji dlouhodobě roste poptávka po kvalifikované pracovní síle. 

Nabídka pracovního trhu je však omezená a stává se limitujícím faktorem rozvoje regionu. 

Zvýšení kvalifikace lze dosáhnout kvalitním školením pracovníků. Tuto situaci si velmi dobře 

uvědomují také zaměstnavatelé. Trvale roste jejich potřeba vzdělávat své zaměstnance 

v komunikačních, jazykových, právních a dalších dovednostech, IT technologiích a též 

v odborných znalostech.  

 

Tento projekt výše uvedený fakt plně respektuje a jeho cílem je výstavba a vybavení 

Školicího střediska pro podniky převážně z Moravskoslezského kraje z oblastí průmyslu 

a strojírenství. Společnost Tempo výstavbou školícího střediska zvýší svou kapacitu. 

Ze současných 26 osob, jež se mohou současně školit ve 2 počítačových učebnách 

v prostorách společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. vzroste počet současně 

proškolených osob o 108 osob, tedy na celkem 134 osob (nárůst o 415 %), jež se mohou 

současně školit v 11 učebnách. 
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Obr. 4.2: Nejvýznamnější klienti v Moravskoslezském kraji31 

 

                                                            

31 Zdroj: Interní zpracování společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. 

Legenda: 

1) Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
2) Dalkia Česká republika, a.s.   
3) Unex, a.s.     
4) Válcovna Trub TŽ, a.s.    
5) Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o. 
6) ČEZ, a.s. 
7) Moravské železárny, a.s. 
8) SHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o. 
9) Visteon-Autopal, s.r.o. 
10) Hayes Lemmerz Autokola, a.s. 
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4.5 Klíčové aktivity projektu 
Celý projekt se bude realizovat po jednotlivých krocích, které jsou níže vymezeny. V projektu 

tyto kroky jsou nazvány jako klíčové aktivity. Dále v tab. č. 4.1 lze nahlédnout 

do plánovaného harmonogramu realizace projektu, který ukazuje, jak na sebe jednotlivé 

klíčové aktivity navazují.  

 

Projekt Školící středisko TEMPO byl zahájen dne 2. 5. 2008 přípravnou částí projektu, 

která obsahuje tvorbu projektové dokumentace školícího střediska, registrační a plnou žádost, 

zajištění nutných dokumentů a tvorbou podnikatelského záměru projektu. Projekt Školící 

středisko TEMPO bude ukončen nejpozději 30. 11. 2011 kolaudací a zprovozněním nového 

školícího střediska.  

 

V projektu Školící středisko TEMPO lze identifikovat následující klíčové aktivity: 

1. Tvorba projektové dokumentace – obsahující přípravu: 

a. průvodní zprávy, 

b. souhrnné technické zprávy, 

c. výkresové části, 

d. položkového stavebního rozpočtu. 

2. Registrační žádost – obsahující přípravu: 

a. registrační žádosti, 

b. formuláře Finanční výkazy, 

c. příloh k registrační žádosti. 

3. Plná žádost + ZP (Záměr projektu) – obsahující přípravu: 

a. plné žádosti, 

b. záměru projektu, 

c. finanční realizovatelnosti projektu, 

d. příloh k plné žádosti. 

4. Schvalování PŽ (Plné žádosti) zahrnuje: 

a. podání kompletní PŽ, 

b. schvalování PŽ, 

c. podepsání smlouvy. 

5. Výběrové řízení - stavba ŠS – obsahující přípravu: 

a. podmínky výběrového řízení – zadávací podklady, 

b. vyhlášení výběrového řízení, 
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c. oslovení firem, 

d. příjem přihlášek do výběrového řízení, 

e. vyhodnocení výběrového řízení, 

f. podepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení. 

6. Stavební povolení – obsahující přípravu: 

a. podkladů pro stavební povolení, 

b. podání žádosti o stavební povolení, 

c. získání stavebního povolení. 

7. Výstavba ŠS zahrnuje: 

a. realizace, 

b. kontrolní činnosti. 

8. Výběrové řízení - vybavení ŠS – obsahující přípravu: 

a. podmínky výběrového řízení – zadávací podklady, 

b. vyhlášení výběrového řízení, 

c. oslovení firem, 

d. příjem přihlášek do výběrového řízení, 

e. vyhodnocení výběrového řízení, 

f. podepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení. 

9. Kolaudace ŠS – obsahující přípravu: 

a. podkladů pro kolaudaci, 

b. podání žádosti o kolaudaci Školícího střediska TEMPO, 

c. kontrola stavebním úřadem, 

d. kolaudace Školícího střediska TEMPO. 

10.  Vybavení ŠS 

11.  Zprovoznění ŠS 
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Tab. 4.1: Časový harmonogram  

 
2008 2009 2010 2011  
2.Q. 07 08 09 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 10 11 12 

Tvorba projektové 
dokumentace 

                   

Registrační žádost                    
Plná žádost + PZ                    
Schvalování PŽ                    
Výběrové řízení - 
stavba ŠS 

                   

Stavební povolení                    
Výstavba ŠS                    
Výběrové řízení - 
vybavení ŠS 

                   

Kolaudace ŠS                    
Vybavení ŠS                    
Zprovoznění ŠS                    

 

 

Z tohoto časového harmonogramu jasně plyne, že výstavba školícího střediska byla naplánována na druhý kvartál roku 2009. Z aktuální situace 

je jasné, že časový harmonogram nebyl dodržen podle původního plánu. V nynější době (tedy první kvartál roku 2010) je vyřízeno stavební 

povolení a pomalu se rozjíždí výstavba školícího střediska, tzn. výkopové práce. Tato skutečnost potvrzuje moji domněnku a to, že 

harmonogramy, které jsou naplánované v rámci určitého projektu jsou opravdu jen orientační a v realitě bývá harmonogram úplně jiný. 

Důležitým aspektem je ale dodržení harmonogramu jako celku, tj. dodržení začátku a konce realizace projektu, aby nemusela společnost žádat o 

podstatnou změnu projektu. 
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4.6 Rozpočet projektu 
Podrobný rozpočet projektu je uveden v příloze č. 1. Celkové způsobilé výdaje projektu 

Školící středisko TEMPO jsou ve výši 21. 516 tis. Kč. Jedná se o náklady na výstavbu 

školícího střediska a na vybavení zařízeními, školicími stroji, přístroji, pomůckami 

a předměty. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou především DPH, které činí 4. 088 tis. Kč. 

Celková způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu jsou tedy 25. 604 tis. Kč. 

 

I. Způsobilé výdaje projektu jsou podrobněji rozděleny dle projektu do tří základních oblastí: 

Náklady na výstavbu ŠS – práce a dodávky HSV      7. 872 tis. Kč 

Náklady na výstavbu ŠS – práce a dodávky PSV      9. 000 tis. Kč 

Náklady na vybavení ŠS (el. montáže, vybavení, zařízení atd.)    4. 644 tis. Kč 

CELKEM         21. 516 tis. Kč 

 

II. Způsobilé výdaje projektu dle programu Školicí střediska: 

Výstavba ŠS         17. 526 tis. Kč 

Vybavení zařízením, školicími stroji, přístroji, pomůckami a předměty   3. 990 tis. Kč 

CELKEM         21. 516 tis. Kč 

 

III. Způsobilé výdaje projektu dle PŽ (bod 6. Rozpočet projektu) programu Školicí střediska: 

Novostavby         15. 868 tis. Kč 

Úpravy pozemků          1. 448 tis. Kč 

Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám           210 tis. Kč 

Hardware a sítě          1. 037 tis. Kč 

Ostatní stroje a zařízení         2. 288 tis. Kč 

Software a data              665 tis. Kč 

CELKEM         21. 516 tis. Kč 

 

4.6.1 Zdroje financování projektu 

Pro financování jak způsobilých, tak nezpůsobilých výdajů projektu Školící středisko 

TEMPO má společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. zajištěny dostatečné 

finanční prostředky. 
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Způsobilé náklady bude společnost hradit z těchto zdrojů: 

Střednědobý investiční úvěr   18. 400 tis. Kč  

Půjčka majitele společnosti     2. 116 tis. Kč (z osobního majetku majitele společnosti) 

Vlastní prostředky žadatele:    1. 000 tis. Kč  

 

Krytí nákladů nezpůsobilých výdajů projektu ve výši DPH tj. 4.088 tis. Kč vzhledem 

ke skutečnosti, že společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. je měsíční plátce 

DPH a celkový odvod DPH žadatele v r. 2007 činil 4. 000 tis. Kč, a vzhledem k rozložení 

investičních nákladů na min. 15 měsíců - není nutno zajišťovat. Protože společnost bude žádat 

proplacení DPH od finančního úřadu, nemůže žádat proplacení stejných nákladů v rámci 

projektu, proto tyto náklady spadají do nezpůsobilých nákladů projektu.  

 

Z programu Školicí střediska žádá společnost na projekt Školící středisko TEMPO dotaci 

ve výši 12. 900 tis. Kč, tj. 60 % způsobilých výdajů projektu. 

 

Tab. 4.2: Přehled zdrojů financování 

Suma zdrojů 2 151 6000
Míra podpory 60 %
Dotace OPPI 1 290 0000
   - ze SF (85 %) 1 096 5000
   - ze SR (15 %) 1 935 000
Financování z veřejných prostředků – celkem 0
   - z rozpočtů krajů 0
   - z rozpočtu obcí 0
   - jiné národní veřejné prostředky 0
   - jiné financování 0
Financování Evropskou investiční bankou 0
Financování žadatelem – celkem 8 616 000
   - vlastní zdroje 1 000 000
   - bankovní úvěr 5 500 000
   - soukromá půjčka 2 116 000
   - úvěr od veřejné organizace 0
   - ostatní zdroje 0
   - ostatní zdroje EU 0
   - přímé výnosy projektu 0
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Z výše uvedeného vyplývá, že společnost, má dostatečně zajištěné krytí realizace projektu. 

Myslím si, že jediný problém, který se při realizaci může vyskytnout, je neposkytnutí úvěru 

v tak vysoké výši. Pokud ale společnost předloží bance dostatečně propracovaný 

podnikatelský záměr, neměla by mít společnost v tomto ohledu problémy. V okamžiku 

schválení dotace na výstavbu školícího střediska, navíc získá společnost přesvědčivý 

argument pro banku, neboť finanční podpora, kterou dostane z EU, bude financovat splacení 

úvěru.  

 

Tab. 4.3: Krycí list rozpočtu (včetně DPH) 

 

 

4.6.2 Předpokládané příjmy a výdaje 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. uskutečněním výstavby školícího 

střediska ušetří náklady, které nyní vynakládá na pronájem školících prostor. Pronájem 

salonku se pohybuje v cenové relaci 2 - 5 tis. Kč na den. Společnost TEMPO TRAINING & 

CONSULTING s.r.o. současně využívá několik salonků pro realizaci školení. Jejich 

průměrný měsíční pronájem činí 150 - 200 tis. Kč (neškolí se o víkendech a o svátcích), 

celkový roční pronájem pak cca 2 mil. Kč (školení v omezené míře červenci a srpnu). Při 
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předpokládané měsíční splátce úvěru ve výši 100 tis. Kč (1 200 tis. ročně) je úspora nákladů 2 

– 2,6 mil. Kč. 

 

Pronájem 400 m2 kancelářských prostor a 2 školících místností v budově Rehabilitačního 

centra Zámeček činí cca. 1 mil. Kč ročně. Realizací investice ušetří společnost TEMPO 

TRAINING & CONSULTING s.r.o. každý rok 2–2,6 mil. Kč na nájemném. 

 

Z důvodu krátké doby splatnosti pohledávek (u 85% klientů je to 14 dní) a závazků (20 dní) je 

obrátka těchto pohledávek a závazků vysoká a tím pádem příjmy společnosti TEMPO 

TRAINING & CONSULTING s.r.o. v podstatě odpovídají jejím výnosům a rovněž výdaje 

odpovídají nákladům. 

 

Tab. 4.4: Vývoj příjmů a výdajů v letech 2007 – 201132 

 2007 2008 2009 2010 2011
Příjmy (výnosy) 36 156 41 579 47 816 54 989 63 237
Výdaje (náklady) 35 490 40 814 46 936 52 676 57 977
Z toho investicí nahraditelné nájemné 2 000 2 200 2 400 1 300 0
Úspora nákladů 0 0 0 1 300 2 600
Zisk 666 765 881 2 313 5260
 

Díky poctivé práci svých zaměstnanců dosahuje společnost vysoké spokojenosti klientů. 

S tímto souvisí i trvalý meziroční nárůst obratu o 35 %, který je navázán na oblast podnikání. 

Dle studie provedené v rámci EU je průměrný počet školících dní na jednoho zaměstnance 

4x větší než na zaměstnance v České republice. Tento fakt také podporuje odhad 

expanzivního nárůstu obratu. 

 

Pro kalkulaci očekávaných příjmů a výdajů však společnost počítá s minimálním nárůstem 

obratu ve výši 15 %, aby doložila, že i přes tento nízký procentní nárůst disponuje 

dostatečnou výší vlastních zdrojů v podobě zisku zvýšeného od roku 2010 o úsporu nákladů 

za nájemné plynoucí z realizace projektu Školícího střediska TEMPO.  

 

                                                            

32 Údaje jsou uvedeny v tis. Kč a vycházejí z interních zdrojů společnosti Tempo 
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4.6.3 Zdroje splácení poskytnutého úvěru 

Pro financování poskytnutého úvěru bude použit vytvořený zisk společnosti TEMPO 

TRAINING & CONSULTING s.r.o. Od roku 2010 se zisk společnosti zvýší o úsporu nákladů 

za nájemné plynoucí z realizace projektu Školícího střediska TEMPO. V roce 2010 bude 

společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. poskytnuta dotace ve výši 12.9 mil. 

Kč, která bude plně využita ke splácení poskytnutého úvěru. 

 

Úvěr chce společnost splácet minimálně po dobu 10 let. Předpokládaná doba odkladu splátek 

úvěru je 18 měsíců. 

 

Graf 4.1 Předpokládaný vývoj splácení úvěru 

 

 
 

4.6.4 Finanční plán projektu Školící středisko TEMPO 

V rámci finančního hodnocení se v projektu vyplňuje finanční plán, který je rozdělen na 

finanční plán investičního projektu a finanční plán celého podniku (viz příloha č. 2). 

Do finančního plánu investičního projektu se vyplňují základní identifikační údaje o žadateli, 

doba realizace projektu a následně náklady projektu. Součástí finančního plánu investičního 

projektu jsou následující výkazy: 

o cash flow projektu, 

2010 2020 
  Kolaudace, 

zahájení 
provozu 
(snížení 

nákladů na 
nájemné) 

2009 
Poskytnutí 

dotace 

2011 roky 

21,516 

investiční 
výdaje 

(mil. Kč) 
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o potřebný oběžný kapitál k provozování projektu, 

o zdroje financování projektu, 

o pořízení dlouhodobých investic, 

o doplňující informace. 

Finanční plán celého podniku slouží k hodnocení ekonomické efektivnosti celé firmy. 

Posuzuje, zda žadatel je schopen investici financovat. Součástí tohoto formuláře jsou:  

o rozvaha – aktiva, 

o rozvaha – pasiva, 

o výkaz zisků a ztrát, 

o doplňující údaje – průměrný počet pracovníků. 

4.6.4.1 Výkaz cash-flow 

Jak jsem výše zmínila, součástí finančního plánu investičního projektu je výkaz cash-flow, 

který monitoruje peněžní toky projektu. V této části formuláře žadatel vyplňuje plánovanou 

výši příjmů a výdajů potřebných k provozování projektu. Vstupní data musí být vyplněna 

na jednotlivé roky, počínaje rokem plánovaného začátku výstavby investice až do termínu 

plánovaného ukončení provozování investice vč. monitoringu (maximálně však na 10 let). 

Protože projekt školícího střediska předpokládá provozování investice na 40 let, výkaz cash-

flow popisuje pouze 10-ti leté období (viz příloha č. 2). 

 

Z přiloženého výkazu cash-flow je zřejmé, že projekt po 10-ti leté období dosahuje čistého 

zisku v kladných hodnotách. Dokonce vývoj čistého zisku má rostoucí trend. 

 

4.6.4.2 Kapitál potřebný k financování projektu 

V důsledku nového či rozšířeného provozu mohou narůstat nutné zásoby či výše pohledávek. 

Obě tyto majetkové položky musí být z něčeho financovány. To naopak může z části 

kompenzovat nárůst krátkodobých závazků, který představuje de facto „úvěr“, ať již od 

dodavatelů nebo jiných subjektů, kteří jsou dotčeni provozní činností daného projektu, a 

ke kterým vznikají realizátorovi projektu závazky. V tabulce potřebného kapitálu 

k financování projektu (viz příloha č. 2) se vyplňují zásoby, pohledávky, závazky a změny 

čistého pracovního kapitálu. Položky zásob jsou za celé období nulové, protože společnost 

Tempo je společnost, která poskytuje služby, a proto zásoby ke své činnosti nepotřebuje. 
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U položky pohledávek je to již jiné, protože společnosti poskytnutím služby, vznikne 

za odběrateli pohledávka. Pohledávky souvisí s vývojem tržeb společnosti. Pohledávky se 

postupem času stále zvyšují, protože společnost Tempo předpokládá poskytování většího 

počtu služeb a tím také vyššího obratu díky vystavění kvalitních školících prostor. 

S poskytováním více služeb jsou spjaté i závazky vůči dodavatelům. Pro společnost Tempo 

jsou nejnákladnější položkou mzdy lektorům za školení. Proto se školením ve větším měřítku, 

se bude zvyšovat i míra závazků, což vysvětluje vzrůstající trend. 

 

4.6.4.3 Zdroje financování projektu 

V projektové žádosti je důležité stanovit strukturu zdrojů financování. U projektů se používá 

většinou kombinovaný způsob. Z přílohy č.2 lze vyčíst, že do zdrojů financování se vyplňují 

informace o dotacích, přijatých úvěrech a půjčkách k pokrytí financování, jejich splátky 

a vlastní zdroje financování. Tento projekt, jak již jsem uvedla výše, bude nejprve financován 

z půjčky majitele společnosti. V následujícím roce majitel společnosti do financování projektu 

vloží další finanční prostředky. V roce 2011 bude společnosti poskytnut úvěr, kterým se bude 

hradit výstavba školícího střediska. Dotace z EU v roce 2012 bude použita na splácení 

poskytnutého úvěru. 

 

Společnost Tempo má zdroje financování nákladů na výstavbu školícího střediska plně 

pokryty a neměla by mít problém tak kapitálově náročnou akci zafinancovat.  

 

4.6.4.4 Pořízení dlouhodobých investic 

Celkové náklady projektu, činí 21.516.000 Kč bez DPH. Celý tento náklad je uvedený 

v tabulce (viz příloha č. 2) v roce 2011, kdy dojde k pořízení celé investice. 

 

4.6.4.5 Doplňující údaje 

Jde například o údaje, které jsou využity pro výpočet průměrné doby odepisování investic 

(viz příloha č. 2). Průměrná doba odepisování investic bude ve výsledném hodnocení 

porovnávána s dobou návratnosti investice. Vzhledem k tomu, že celková investice může být 

složena z několika různých statků (např. nákup více strojů), je nutné do jednoho řádku uvádět 

vždy soubor investic ve stejné odpisové skupině. Zařazení investice do odpisové skupiny se 
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řídí dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná 

doba odpisování se počítá jen z položek, které jsou vyplněny. 

 

Další doplňující údaj, který vyplní žadatel ve finančním plánu (viz příloha č. 2), je počet 

pracovníků nutných k provozu investice. Požadovaný počet pracovníků rozepíše 

do jednotlivých let, počínaje počátečním rokem investice (rokem zahájením výstavby). 

 

Společnost Tempo realizací projektu nakoupí pouze investice ve třech odpisových skupinách. 

Odpisy jsou počítány pouze z částek investic, očištěné od DPH a dotaci. Do první odpisové 

skupiny je zařazen software, data, hardware a sítě. Do druhé odpisové skupiny jsou zařazeny 

ostatní stroje a zařízení. Do šesté odpisové skupiny je zařazena budova školícího střediska. 

Rozpis jednotlivých položek je uveden v kap. 4.7 Rozpočet projektu. K provozu investice 

společnost předpokládá, že bude potřeba zapojení 17 osob, aby mohlo školící středisko 

fungovat bez větších problémů.  

 

4.6.4.6 Rozvaha - aktiva, pasiva 

Do tabulky žadatel vyplňuje plánované údaje ve formě Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát 

ve zkráceném rozsahu. Žadatel výkaz vyplňuje na dobu trvání projektu, tzn. po stejnou dobu 

jako ve finančním výkazu investičního projektu.  

 

4.6.4.7 Doplňující informace  

Jak jsem se zmínila v kap. 4.1, společnost Tempo ke dni podávání žádosti o finanční podporu, 

zaměstnávala 23 zaměstnanců. Realizací projektu ale plánuje vytvořit dvě nová pracovní 

místa, proto se hodnota zvýší na 25 zaměstnanců. 

 

4.6.5 Hodnocení finanční části projektu 

Součástí celkového hodnocení projektu je rovněž ekonomické a finanční zhodnocení 

realizovatelnosti projektu. Účelem hodnocení je na základě údajů z připravovaného projektu 

vypočítat možnost realizace projektu. Hodnocení je prováděno automatizovaným systémem 

na základě údajů zadaných do formulářů. Hodnocení není žadateli k dispozici, slouží pouze 

poskytovateli dotace. Toto hodnocení je založeno na bodovém ohodnocení jednotlivých 

hodnotících ukazatelů, kterými jsou: 
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o čistá současná hodnota NPV, 

o finanční míra výnosnosti (IRR) porovnaná se zadanou výslednou diskontní sazbou 

(DS), 

o doba návratnosti investice (DN) porovnaná s průměrnou dobou odpisování 

investice PDOI. 

 

Podle konkrétních vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů a porovnání je přiřazen 

každému ukazateli zvlášť počet bodů.  

 

Tab. 4.5 Bodové ohodnocení 

Dosažená 

hodnota 
Body 

Dosažená 

hodnota 
Body 

Dosažená 

hodnota 
Body 

Hodnocení NPV 

NPV>0 3 NPV=0 1 NPV<0 0 

Hodnocení IRR 

IRR>=DS 3 
IRR>=0 a 

IRR<DS 
1 IRR<0 0 

Hodnocení DN 

DN<0,6*PDOI 3 
DN>=0,6*PDOI 

a DN<=PDOI 
1 DN>PDOI 0 

 

Výsledný počet bodů je součet bodů za jednotlivé ukazatele. Podle celkové výsledné hodnoty 

bodů je projekt doporučen, nedoporučen nebo doporučen s výhradami. 

 

Součet bodů > 3 DOPORUČENO 

Součet bodů = 3 DOPORUČENO S VÝHRADAMI. 

Součet bodů < 3 NEDOPORUČENO 

 

Podle metod uvedených ve třetí části této práce byly požadované hodnoty dopočítány. 

Všechny výpočty jsou uvedené v příloze č.4. Z výsledných hodnot vyplývá, že projekt 

z hlediska finanční části bude doporučen k financování, protože součet bodů je vyšší 

než hodnota 3. 
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S určitostí už nyní můžu tvrdit, že projekt opravdu byl doporučen k financování. Z toho lze 

usuzovat, že vypracování kvalitní ekonomické a finanční analýzy projektu, je jednou 

z nejdůležitějších částí žádosti o finanční podporu. 

 

4.7 SWOT analýza projektu  
V rámci podávané žádosti je důležitá finanční část, ale i část věcná. Důležitou součástí žádosti 

je SWOT analýza projektu, která by měla stručně charakterizovat předpoklady pro úspěšnou 

realizaci projektu.  

 

Tab. 4.6 Swot analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 
• uspokojení větší části poptávky po 

vzdělávání dospělých ve firmách 

s NACE 28000, 29000 a 25000, které 

patří k největším zaměstnavatelům 

v Moravskoslezském kraji, 

• vybudování moderního školícího 

střediska obsahující moderní školící 

prostory včetně moderního školícího 

vybavení, 

• zvýšení kapacity vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji,  

• snížení režijních nákladů společnosti 

(nájemné za učebny), 

• vytvoření 2 nových pracovních míst 

z toho 1 pro ženu a jedno pro osobu 

v před důchodovém věku, 

• nezávislost vytížení školícího střediska 

na několika málo odběratelích, 

• zvýšení konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů v 

Moravskoslezském kraji díky zvyšující 

se kvalifikaci jejich zaměstnanců, 

• dlouhá doba realizace projektu 

(výstavby), 

• vysoká administrativní náročnost 

projektu, 

• finanční náročnost projektu, 

• nenaplnění kapacity střediska, 

• nezajištění lektorského sboru. 
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• velmi dobrá poloha Školícího střediska 

TEMPO v místě s vysokou koncentrací 

obyvatelstva a dostupností MHD, 

• dlouhodobá zkušenost společnosti 

TEMPO TRAINING & CONSULTING 

s.r.o. se vzdělávacími aktivitami a 

rozsáhlé kontakty na zaměstnavatele 

z Moravskoslezského kraje. 

 

Příležitosti Hrozby 
• zvýšení nabídky vzdělávacích akcí pro 

výrobní podniky Moravskoslezského 

kraje, 

• široké portfolio klientů (zájemců) z řad 

firem z NACE podporovaných 

projektem Školicí střediska, 

• zkvalitnění výuky díky vhodnému 

technickému vybavení učeben, 

• neustále se zvyšující poptávka po 

vzdělávání, 

• zvyšující se počet investorů, 

• podpora vzdělávání z projektů EU, státu 

a krajů. 

• měnící se podmínky programu, 

• časová náročnost hodnocení Plné 

žádosti (nedodržení harmonogramu 

realizace projektu), 

• nezajištění financování projektu, 

• nepřidělení dotace. 

 
 

 

Na základě SWOT analýzy jsou níže identifikována rizika projektu a způsoby, jak jim bude 

společnost čelit. Z výsledku SWOT analýzy a celého projektu lze konstatovat, že projekt 

Školící středisko TEMPO má pouze obecná rizika, která mají všechny podobné projekty 

a na všechny tyto rizika je společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. 

připravena a je schopna je eliminovat. 

 

4.7.1 RIZIKA a jejich prevence či řešení 

V rámci podávané žádosti o finanční podporu musí být, jako při každém investičním 

rozhodování, popsána rizika, která by se v průběhu realizace mohla vyskytnout a případné 
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řešení, jak jim společnost bude čelit. V rámci tohoto projektu byla stanovena následující 

rizika: 

 

Vysoká administrativní náročnost projektu. 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s vedením 

projektů z programů EU a disponuje kvalitním projektovým týmem s dlouholetými 

zkušenostmi s administrací podobných projektů. 

 

Finanční náročnost projektu. 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. má zajištěny dostatečné finanční 

prostředky pro financování jak způsobilých, tak nezpůsobilých výdajů projektu. 

 

Nepřidělení dotace. 

V případě, že by společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. nebyla přidělena 

dotace z programu Školicí střediska, projekt by byl realizován bez této dotace, ale podstatně 

by se prodlužila doba realizace a výstavba ŠS by probíhala po etapách (patrech). 

 

Nenaplnění kapacity střediska. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vytíženost Školícího střediska TEMPO není závislá pouze 

na několika málo firmách, ale na cca 71 firmách z nichž minimálně 95% splňuje programem 

Školicí střediska podporované NACE, lze konstatovat, že toto riziko je velmi dobře ošetřeno 

a eliminováno na minimum. 

 

Nezajištění lektorského sboru. 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s celou 

řadou vysokých škol a vzdělávacích institucí a také disponuje rozsáhlou základnou 

lektorského sboru a tudíž výpadek některého z lektorů je schopna velmi rychle a operativně 

vykrýt. 

 

Je možno konstatovat, že rizika projektu byla identifikována a společnost je připravena 

v případě jejich výskytu, byť nepravděpodobného, je řešit. 

 



  53 

4.8 Aktuální vývoj projektu Školící středisko Tempo 
V současné době byl projekt schválen. Společnost Tempo měla věcnou část v projektu 

dostatečně popsanou. Zavázala se k dodržení všech obligatorních ukazatelů, tj. kapacita 

školícího střediska, počet nakoupených pomůcek a zařízení. Věcná část projektu zahrnovala 

také plán školení, který společnost podrobně zpracovala. Její ekonomická analýza, která 

v sobě zahrnovala také ukazatele finanční analýzy, byla dostatečně propracovaná a všechny 

hodnoty jednotlivých ukazatelů vyšly s nejvyšším bodových ohodnocením, což je 

významným kritériem pro schválení projektové žádosti. Samozřejmě zde bylo ještě ohrožení, 

že projekt neprojde hodnotící komisí, ale to už společnost Tempo nemohla ovlivnit, protože 

pro napsání kvalitního projektu s pozitivními ukazateli finanční analýzy, udělala maximum. 

Hodnocení externích hodnotitelů daného projektů, jak mi bylo sděleno na tiskovém oddělení 

CzechInvestu, není pro veřejnost přístupné. V příloze č.5 uvádím formulář pro hodnocení 

výběrových kritérií, tzv. příručku pro externí hodnotitele. Proces hodnocení probíhal podle 

této příručky a na základě vyplnění formuláře jednotlivými externími hodnotiteli. Myslím si, 

že pokud takový formulář v rámci výzvy existuje, je důležité si ho nejprve pečlivě pročíst a pak 

směřovat psaní projektu právě k nejvyššímu bodovému ohodnocení.  

 

Pro společnost Tempo bude teď zavazující dodržet plánovaný rozpočet, závazné ukazatele, 

které v průběhu realizace projektu nelze snížit a v případě jejich nedodržení může dojít 

až k odebrání dotace. Po schválení žádosti o finanční podporu obdržela společnost Tempo 

vyrozumění o tom, že její projekt byl doporučen k financování. Následně bylo podepsáno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde jsou ukotveny všechny povinnosti vyplývající 

společnosti Tempo a závazky poskytovatele dotace. Porušení těchto povinností by mohlo být 

nedomyslitelné následky, např. až odebrání dotace. 
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5 Závěr 
Podniky, které nemají dostatek finančních zdrojů ke krytí kapitálově náročných investic, 

mohou díky vstupu České republiky do Evropské unie, požádat prostřednictvím různých 

operačních programů o pomoc při financování. Dotace plynou na nejrůznější aktivity napříč 

celou republikou. Peníze z fondů EU napomáhají k rychlejšímu a snadnějšímu rozvoji České 

republiky. V rámci probíhající, ale již slábnoucí hospodářské krize, je tato možnost 

pro podniky přínosná a stále více využívanější. Podle nejnovějších informací ke dni 

3. března 2010 poprvé požadované finanční prostředky překročily sumu alokovaných 

prostředků v rámci tohoto programového období. Schválený finanční obnos nedosahuje ještě 

ani poloviny alokovaných prostředků, ale z výše uvedeného jasně vyplývá, že Češi mají stále 

větší zájem o dotace z EU a umějí si o dotace správně požádat.  

 

Jednou ze společností, která využila také dotaci z EU, je společnost TEMPO 

TRAINING & CONSULTING s.r.o. V rámci operačního programu Podnikání a inovace 

požádala o finanční prostředky na výstavbu školícího střediska. Vyhotovení a následné podání 

projektové žádosti není jednoduchý proces. V diplomové práci jsem právě tento proces 

přiblížila a blíže specifikovala celou projektovou žádost se zaměřením na vyhotovení 

ekonomické a finanční analýzy projektu.  

 

Nutnou podmínkou pro realizaci projektu je, aby byl proveditelný a udržitelný. Abychom 

získali odpověď na tuto otázku, je třeba provést přípravné studie a analýzy, které by měly vést 

k co nejkomplexnějšímu popisu projektu, tedy k objasnění jeho podstaty, fungování 

a důsledků. Podstatou projektu popsaného v diplomové práci je výstavba školícího střediska, 

které následně bude používáno pro školení zaměstnanců podniků výrobní a zpracovatelské 

sféry. Mezi pozitivní důsledky můžeme zařadit přínos výstavby školícího střediska pro 

Moravskoslezský kraj. Dojde například ke zvýšení kapacity moderních a technicky 

vyhovujících školících prostor a ke zvýšení nabídky vzdělávacích služeb pro výrobní 

a zpracovatelské firmy v tomto kraji.  

 

Projekt musí být udržitelný po všech stránkách, finanční udržitelnost nevyjímaje. Finanční 

udržitelnost znamená, že projekt bude mít dostatek finančních příjmů na pokrytí výdajů 

projektu po celé jeho období životnosti. Právě finanční udržitelnost se pokládá za nutnou 

podmínku k tomu, aby projekt byl podpořen, tedy schválen k financování.  
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V rámci projektové žádosti musí být sestaven finanční plán, jehož smyslem je poskytnout 

informace právě o finanční udržitelnosti, ale také o finanční výnosnosti projektu. Finanční 

plán projektu školícího střediska zahrnuje výhled na 10 let dopředu. K posouzení finanční 

výnosnosti projektu jsem využila výsledky ukazatelů čisté současné hodnoty, vnitřního 

výnosového procenta, doby návratnosti a průměrné doby odepisování investice. Oproti tomu 

k posouzení finanční udržitelnosti jsem použila metodu cash-flow, která zahrnuje všechny 

toky generované projektem a také všechny vlastní i cizí zdroje použité na jejich financování.  

Pro výpočet cash-flow jsem nejprve stanovila vstupní data  

(plánované investiční výdaje, výdaje na čistý pracovní kapitál, provozní výnosy a náklady 

a strukturu financování projektu). Ze vstupních dat jsem vypočítala cash-flow, ve kterém bylo 

dosaženo kladných hodnot, a které dále posloužilo jako základ pro výpočet ostatních 

ukazatelů.  

Čistá současná hodnota daného projektu je 55.450 Kč. Pro získání nejvyššího bodového 

ohodnocení byla stanovena podmínka, že NPV musí být vyšší než hodnota 0. Kladná hodnota 

NPV znamená, že diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj. Projekt je proto 

pro firmu přijatelný a zaručuje požadovanou míru výnosu a také zvyšuje její tržní hodnotu. 

Dalším vypočteným ukazatelem je vnitřní výnosové procento, které dosáhlo hodnoty 

22,91 %. V hodnocení bylo důležité, aby IRR dosáhlo vyšší hodnoty než je diskontní sazba. 

Diskontní sazba byla pevně stanovena již v pokynech poskytovatele podpory ve výši 3,07 %, 

což znamená, že i toto kritérium bylo splněno a projekt získal nejvyšší bodové ohodnocení, 

tedy 3 body. IRR vyjadřuje, že projekt je přijatelný, protože dosahuje vyššího úroku než je 

požadovaná minimální výnosnost investice. Posledním ukazatelem, který se v rámci finanční 

výnosnosti hodnotí, je doba návratnosti investice. Předpokladem pro kladné hodnocení bylo 

kritérium, že doba návratnosti bude vyšší než 60 % průměrné doby odepisování investice, 

která v rámci tohoto projektu dosáhla hodnoty 41,5 let. Proto i v tomto ohledu projekt dosáhl 

nejvyššího bodového ohodnocení. Z vypočítaných ukazatelů můžu konstatovat, že projekt je 

vyhovující jak po stránce finanční udržitelnosti, tak i po stránce finanční výnosnosti.  

Kromě posouzení finanční udržitelnosti a výnosnosti projektu, byla součásti projektové 

žádosti i SWOT analýza a zhodnocení možných rizik projektu. V rámci SWOT analýzy jsem 

zjistila, že silné stránky a příležitosti projektu výrazně převyšují slabé stránky a hrozby. 

Rizika, která byla pro daný projekt detekována, jsou rizika obecná a se mohou vyskytnout 



  56 

u jakéhokoliv projektu. Pro každé riziko je navržen možný způsob řešení při jeho výskytu. 

Informace získané ze SWOT analýzy a popisu rizik vypovídají o kladném hodnocení celého 

projektu.  

Při zpracování této diplomové práce jsem měla možnost vyzkoušet si teoretické znalosti 

o problematice cash-flow, ukazatelů finanční analýzy a SWOT analýzy v praxi. Měla jsem 

možnost nahlédnout do celého procesu zpracování projektové žádosti, v níž právě tyto 

informace hrají nejdůležitější roli. 
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FS  Fond soudružnosti 
HPP  hlavní pracovní poměr 
HR  personální oddělení 
HSS  hospodářská a sociální soudružnost 
ICT  informační a komunikační technologie 
IPRM  integrovaný plán rozvoje měst 
IRR  vnitřní výnosové procento 
max.  maximálně 
MHD  městská hromadná doprava 
mil.  milion  
mld.  miliard  
NACE  klasifikace ekonomických činností 
např.   například  
NPV  čistá současná hodnota 
OP  operační program 
OSVČ  osoby samostatně výdělečně činné 
PC  počítačové 
PDOI  průměrná doba odpisování investice 
PŽ  plná žádost 
RŽ  registrační žádost 
ŠS  školící středisko 
tis.  tisíc  
tzn.  to znamená 
tzv.  tak zvaný  
ZP  záměr projektu 
 
 



 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 
 

 

Prohlašuji, že 
 
 

‐ jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo;  

‐ beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 
odst.3); 

‐ souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v 
Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 
(bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové  práci budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;  

‐ bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

‐ bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 23. dubna 2010 

 

 

………………………………… 

Bc. Lenka Gergišáková 
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