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Everesta, s.r.o.

Jsme poradenská a servisní společnost.

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti řízení  
a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. 

Společnost Everesta, s.r.o. vznikla v roce 1997. V průběhu let  
se vyvinula v silnou a stabilní společnost s desítkami zaměstnanců 
po celé republice a její jádro tvoří tým vysoce angažovaných lidí.

  MISE

Naším posláním je pomáhat lidem a organizacím  
v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti.

  VIZE

Chceme se stát nejoblíbenější a nejvyhledávanější
společností v ČR poskytující služby a poradenství
v oboru řízení a rozvoje organizací a jejich zaměstnanců.

Praha

Česká Lípa
Ústí nad Labem

Plzeň

   Č. Budějovice

Jihlava

Hradec Králové

Olomouc

ZlínBrno

Ostrava 

Plánovaná zastoupení

HR Klub Everesta

Bratislava

Současná místa
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I. Úvodní slovo ředitele

Rok 2012 byl na vzdělávacím trhu charakterizován významnou 
strukturální změnou – v jeho průběhu končila většina velkých 
projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 
(zejména z výzvy č. 35 „Školení je šance“). Nastal tak čas vrátit 
se ke kořenům - každodenní obchodní práci, kontaktu s klienty 
a realizaci i objemově menších vzdělávacích programů. 

Ne všechny tyto změny byly pochopitelně bezbolestné,  
ale byli jsme na ně připraveni, takže jsme jim dokázali čelit.  
Nemuseli jsme proto ustoupit ani z našich plánů na start  
nových dceřiných společností s jasnou tematickou profilací,  
ani na změny v organizační struktuře. 

Everesta se díky nim profiluje jako expert na vzdělávání,  
poradenství a služby v oblasti lidských zdrojů. Zatímco specifické oblasti činnosti  
(marketingové poradenství, provádění výzkumů) převzaly dceřiné společnosti,  
prohloubila Everesta svou práci s lidskými zdroji. Šíří témat i počtem proškolených  
osob nejrychleji expandovaly odborné kurzy (finanční, technické, řemeslné), jazykové  
vzdělávání a programy určené pro veřejnou správu, z nichž většina je akreditována u Mi-
nisterstva vnitra. Doplnily tak etablované kurzy v oblasti měkkých a IT dovedností (včetně 
certifikace ECDL).

Zároveň intenzivně pracujeme na dalším rozšíření naší sítě regionálních zástupců 
a poboček po celé České republice i na zahraniční expanzi. 

Zvýšené nároky klientů na kvalitu při současném tlaku na cenu a celkovém snížení  
objemu vzdělávacích zakázek v ČR proto chápeme zároveň jako výzvu a příležitost  
prokázat, že v této situaci dokážeme obstát a růst.

Ladislav Buček, výkonný ředitel

Obsah
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II. Hlavní události roku 2012
V Everestě se stále něco děje a ani rok 2012 nebyl výjimkou.  
Po roce 2011, který se nesl ve znamení změn a rebrandingu,  
přišel rok 2012, jenž by mohl nést podtitul Rok předávání  
vedení a rozvoje.

a. Rozvojové projekty

V roce 2012  jsme navázali na předchozí rok plný změn a kromě toho, že jsme řadu z nich 
dotáhli do konce, jsme se také pustili do několika zcela nových projektů. Mezi ty větší 
patřily zejména inovovaný HR klub, další série konferencí Ven z krabice, příprava projektu  
Eyrie – centrum moderního podnikání, spolupráce s vysokými školami nebo příprava  
Centra osobního poradenství.

b. Předání vedení společnosti

V uplynulých dvou letech majitelé společnosti připravovali předání vedení mladším  
manažerům a partnerům. V květnu 2012 byla vytvořena dozorčí rada společnosti  
Everesta a jejích dceřiných společností. V dozorčí radě jsou Jan Janatka, Dušan Jílek,  
Iva Sehnalová a předseda dozorčí rady Radomil Bábek. Pan Bábek současně zůstal  
generálním ředitelem celé podnikatelské skupiny. Vedením společnosti Everesta byli  
pověřeni Ladislav Buček ve funkci výkonného ředitele a obchodní ředitelka Pavlína  
Šlajsová.

c. Dceřiné společnosti 

Na podzim roku 2012 došlo ke změnám ve dvou dceřiných společnostech. V obou  
případech bylo navázáno na dlouhodobou spolupráci s klíčovým partnerem. Tato spo-
lupráce vyvrcholila svěřením dceřiné společnosti a prodejem podílu v ní. U obou došlo  
také k přejmenování a upřesnění definice předmětu podnikání. Z ECS Publicity, s.r.o. se 
stala Marketeers CZ, s.r.o. a jejím jednatelem se stal Jan Novák. Předmětem podnikání  
je marketing. Z ECS Activity, s.r.o. se stala Inboox CZ, s.r.o. a jejím jednatelem se stal  
Jiří Bábek. Předmětem podnikání jsou analýzy, průzkumy a provoz nakladatelství.

d. Park Everesta a nový e-shop

Webová prezentace Everesty byla rozšířena a obohacena o komunitní stránku Park  
Everesta a nový e-shop. Park Everesta je příjemné a interaktivní místo pro lidi, kteří se za-
jímají o rozvoj sebe sama i lidí ve svém okolí. V rámci Parku byl spuštěn také nový e-shop, 
kde mohou klienti Everesty nakoupit online nejen vzdělávací kurzy, ale také např. konfe-
rence, videofilmy, knihy a případně jednoduše poptat poradenství a další služby.

e. Zahájení provozu nového vlastního IS

Vyvinuli jsme vlastní interní informační systém, který slouží současně jako CRM, diář, inter-
ní projektová databáze, administrační systém pro weby společnosti, elektronická knihovna 
a má mnoho dalších modulů.
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f. Nová teritoria

V roce 2012 se Everesta začala dívat i dále na východ. Navázali jsme vztahy s Česko- 
Slovensko-Kazašskou společností a připravujeme vzdělávací program pro kazašské  
delegace. Dušan Jílek se vydal mimo jiné na veletrh do Rumunska, kde navázal kontakty  
s rumunskými firmami.

g. Jazykové a IT vzdělávání

V roce 2012 jsme významně doplnili etablované kurzy v oblasti soft skills především 
o oblast jazykového vzdělávání a IT dovedností. Everesta dále rozvíjela svou sekci  
jazykového vzdělávání, dnes již školíme pravidelné kurzy angličtiny a němčiny  
a připravili jsme nový produkt English on the phone a Deutsch am Telefon. V oblasti 
vzdělávání IT dovedností bylo důležitým momentem akreditace střediska pro ECDL  
testování. European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační  
koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností a Everesta se  
stala akreditovaným střediskem pro ECDL testování.

h. Členství v komorách a asociacích

Také v roce 2012 byla Everesta aktivním členem řady komor a asociací. Velmi úzká  
spolupráce fungovala např. s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR nebo 
Americkou obchodní komorou v České republice.

i. Ochranná známka

V květnu roku 2012 byla u Úřadu průmyslového vlastnictví registrována ochranná známka 
vztahující se k názvu a logu společnosti, tedy EVERESTA®.  
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III. Obchod

Celá skupina společností dohromady vytvořila v roce 2012 konsolidovaný obrat  
54.288.000 CZK.

a. Firemní kurzy

•	 1.127	dnů
•	 14.420	osob

b. Veřejné akce - kurzy, semináře, konference

•	 403	dnů
•	 3.696	osob

Počty veřejných kurzů a akcí podle regionu:
  

Počet dnů Počet účastníků Podíl

Česká Lípa 62 696 15 %

Praha 56 517 14 %

Brno 176 1711 44 %

Ostrava 54 449 13 %

Ostatní 55 323 14 %
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c. Další statistiky

•	 nejvíce	odškolených	dnů	firemních	kurzů	za	měsíc	jsme	realizovali	v	dubnu	–	153
•	 nejvíce	odškolených	dnů	otevřených	kurzů	za	měsíc	jsme	realizovali	v	listopadu	–	59
•	 firemní	web	www.everesta.cz	zaznamenal	během	roku	69.289 návštěv 

d. Klienti

V roce 2012 jsme pracovali např. pro tyto významné klienty:

•	 ALFA	COMPUTER,	a.s.
•	 Alps	Electric	Czech,	s.r.o.
•	 AQUEL	BOHEMIA,	s.r.o.
•	 AVAST	Software,	a.s.
•	 BAUMIT,	spol.	s	r.o.
•	 Česká	pošta,	a.s.
•	 České	Radiokomunikace,	a.s.
•	 Deichmann	-	obuv,	s.r.o.
•	 dm	drogerie	markt,	s.r.o.
•	 GEBRÜDER	WEISS,	spol.	s.r.o.
•	 Geis	CZ	s.r.o.
•	 HOCHTIEF	CZ	a.s.
•	 JABLOTRON	SECURITY,	a.s.
•	 K	&	V	ELEKTRO	a.s.	
•	 KARMELITSKÁ	HOTEL,	s.r.o.
•	 Kofola	ČeskoSlovensko	a.s.
•	 MADETA	a.s.
•	 Magistrát	hl.	m.	Praha
•	 Magistrát	města	Brna
•	 Mlékárna	Kunín	a.s.
•	 MOSER,	a.s.
•	 OBI	Česká	republika	s.r.o.
•	 OKAY	s.r.o.	
•	 OKD,	a.s.
•	 PAPERA	s.r.o.	
•	 PEPSICO	CZ,	s.r.o.	
•	 PRECIOSA	ORNELA,	a.s.
•	 Seznam.cz,	a.s.
•	 Státní	zemědělský	intervenční	fond
•	 STUDENT	AGENCY,	s.r.o.
•	 UniCredit	Bank	Czech	Republic	a.s.	
•	 Veolia	Transport	Morava	a.s.
•	 WALDVIERTLER	SPARKASSE	VON	1842	AG
•	 Wüstenrot	-	stavební	spořitelna	a.s.	
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IV. Lidé v Everestě 

Everesta patří mezi poradenskou špičku v oboru lidských zdrojů, proto sami klade-
me důraz na práci s našimi vlastními lidmi a na výběr a výchovu nových zaměstnanců.  
Nejdůležitější změnou v roce 2012 byla změna organizační struktury v nejvyšších patrech 
managementu. Při práci s našimi lidmi jsme konzistentní. Spolehlivost, poctivost, čest-
nost a věrnost jsou slova, která pro nás stále mají význam, klademe na ně velký důraz  
a nepovažujeme je za nemoderní. 

Když vybíráme nové lidi, zajímá nás na prvním místě, jací jsou, jaké mají vlastnosti,  
jaké si dávají cíle, jaké vyznávají hodnoty. Zajímáme se více o jejich potenciál než o je-
jich zkušenosti. Vycházíme z toho, že odbornost i zkušenosti u nás získají, ale slušnosti,  
poctivému jednání a zájmu o práci lze člověka těžko naučit. A je nesporným faktem,  
že v Everestě se toho lidé naučí hodně. Nezřídka se stává, že lidé, kteří k nám přišli  
s nulovými nebo minimálními zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi, postupují do  
vyšších pozic jako vybroušené diamanty nebo od nás odcházejí, aby pokračovali ve  
své slibně nastartované kariéře. V Everestě nikdo nestagnuje.

a. Regionální organizační struktura

   Ředitelství a sídlo Regionální ředitelství Obchodní zastoupení

   Česká Lípa Praha Hradec Králové

Brno České Budějovice

Ostrava
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b. Útvarová organizační struktura 

Pracujeme v maticové organizační struktuře. Následující organigram je velmi zjednoduše-
ným modelem.

Dozorčí rada + Generální ředitel skupiny

Everesta, s.r.o. Dceřiné společnosti

Výkonný ředitel ECS Eurofinance, s.r.o.

Obchodní ředitelka ECS Government, s.r.o.

Ekonomické oddělení Oddělení péče o zákazníka ECS Personal Agency, s.r.o.

Personální a právní  
oddělení

Obchodní zástupci Marketeers CZ, s.r.o.

Projektový tým Podpora prodeje  
a propagace společnosti

Inboox CZ, s.r.o.

Retail a e-shop Příprava a realizace  
zakázek

Lektorský tým

c. Seznam dceřiných společností 

Hlavní zaměření Podíl

ECS Eurofinance, s.r.o. Dotace, granty, výběrová řízení 100 %

ECS Government, s.r.o. Služby pro veřejnou správu 100 %

ECS Personal Agency, s.r.o. Služby v oblasti HR 100 %

Marketeers CZ, s.r.o. Marketing a podpora prodeje 70 %

Inboox CZ, s.r.o. Analýzy, průzkumy, nakladatelství 70 %

Pozn.: Všechny dceřiné společnosti mají základní kapitál 200.000 CZK.
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V. Naše společenská odpovědnost  

Hlásíme se k principům společenské odpovědnosti firem a hlásili jsme se k nim už 
předtím, než se zkratka CSR stala moderním prvkem marketingu českých firem.  
Vzhledem k hodnotám, které vždy vyznávali zakladatelé, majitelé a manažeři společnosti,  
bylo pro Everestu vždy přirozené pomáhat.

Zastáváme filosofii, že raději budeme podporovat projekty z oblastí, které jsou nám 
blízké a současně nejsou pro dárce tak atraktivní. Myslíme si, že právě takové projekty 
potřebují naše peníze, protože na rozdíl od těch marketingově vděčných nejsou tolik  
na očích. Snažíme se proto podporovat ty, kteří nejsou potřební v prvním plánu.

a. Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Po organizační stránce Everesta opět zajistila realizaci projektů zaměřených na zlepšení 
podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Mezi klasické benefity těchto projektů 
patří možnost hlídání dětí, získání řidičského průkazu, cestovné a stravné nebo praxe ve 
firmách. 

V Brně Everesta realizovala 2 takové projekty. Projekt „Vzděláváním na trh práce“  
zahrnoval bilanční diagnostiku, motivační kurz a rekvalifikační kurzy Personalista  
a Vedení účetnictví. V rámci projektu „S novou kvalifikací na trh práce“ měli účastníci 
možnost zúčastnit se místo personalistiky rekvalifikačního kurzu Skladník. 

V Moravskoslezském kraji to byl projekt s názvem „Děvčata, nedejte se!“. O vstup do to-
hoto projektu je tradičně velký zájem. Podobně jako v Brně se zde ženám nabízí možnost 
získání akreditovaných rekvalifikačních kurzů v oboru Obchodní zástupce a Sekretářka/
Asistentka, získání řidičského průkazu, možnost rozboru pracovního profilu s bilanční psy-
choložkou, motivační kurzy a absolvování praxe ve firmách. Vzhledem k tomu, že jde o kraj 
s vysokou mírou nezaměstnanosti, těšil se projekt zájmu médií - Česká televize s námi 
natočila krátký dokument. 

V Českých Budějovicích realizujeme projekt „Věk není překážka“. V prvních dvou bězích 
projektu účastníci prošli bilanční diagnostikou, motivačním kurzem a rekvalifikačními kur-
zy Personalista/ka a Strážný/á. V rámci třetího běhu účastníky navíc čekají rekvalifikační 
kurzy Účetnictví a Obchodní zástupce

V rámci všech těchto projektů byly vzdělány, rekvalifikovány a podpořeny stovky osob. 
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b. Post Bellum a Paměť národa

Pravidelně podporujeme našeho partnera POST BELLUM a jejich Příběhy 20. století  
a Paměť národa. 

c. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica

Stejně jako v předchozím roce byla také v roce 2012 Everesta generálním partnerem  
festivalu Lípa Musica. Tento podzimní festival vážné hudby již dávno překročil hranice 
Libereckého regionu. Dvanáctý ročník v roce 2013 si nenecháme ujít.
Vstupenky na festival jsme věnovali českolipským institucím, které se zabývají sociální 
péčí. 

d. Komorní činohra

Dlouhodobě Everesta podporuje divadelní sdružení Komorní činohra, které je stálým  
hostem malé scény Divadla pod Palmovkou. Tvorba Komorní činohry se do značné  
míry vymyká české divadelní scéně tím, že se soustředí na činohru ve své podstatě,  
vyhledává u nás méně známé autory a dramata, dává šanci talentovaným mladým  
hercům, kteří přitom procházejí velmi pečlivým výběrem. Dramaturgie Komorní činohry se 
zaměřuje především na současnou světovou tvorbu, kterou uvádí v české premiéře.

e. Pomoc Dětskému domovu Pyšely

V rámci firemního teambuildingu jsme se snažili zvelebit areál Dětského domova  
Pyšely. Dobrovolníci se chopili sekaček a křovinořezů, natírali střechu a ploty, pleli,  
hrabali, zametali, čistili bazén atd. Byl to smysluplný a intenzivní zážitek, který by  
si měla alespoň jednou za rok dopřát každá firma.
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VI. Finance 

a. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu  
 ke dni 31. 12. 2012 v celých tisících Kč

AKTIVA Běžné úč. obd. Minulé úč. obd.

AKTIVA CELKEM 10.695 10.428

- Dlouhodobý majetek 1590 1.252

- Dlouhodobý hmotný majetek 545 252

- Dlouhodobý finanční majetek 1045 1.000

Oběžná aktiva 8.320 8.976

- Zásoby 86 129

- Krátkodobé pohledávky 5.963 8.125

- Krátkodobý finanční majetek 2.271 722

Časové rozlišení 785 200

PASIVA

PASIVA CELKEM 10.695 10.428

Vlastní kapitál 1.334 2.704

- Základní kapitál 100 100

- Kapitálové fondy 101 101

- Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 10 10

- Výsledek hospodaření minulých let 799

- Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 324 2.493

Cizí zdroje 8.717 7.392

- Dlouhodobé závazky 157

- Krátkodobé závazky 8.560 7.082

- Bankovní úvěry a výpomoci 310

Časové rozlišení 644 332
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b. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu  
 ke dni 31. 12. 2012 v celých tisících Kč

 
Běžné

úč. obd.
Minulé

úč. obd.
     I. Tržby za prodej zboží 20

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8

     + Obchodní marže 12

     II. Výkony 28.870 45.768

B. Výkonová spotřeba 20.724 33.831

     + Přidaná hodnota 8.146 11.949

C. Osobní náklady 13.993 18.916

D. Daně a poplatky 75 44

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 334 464

     III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 144 11

     IV. Ostatní provozní výnosy 6.978 11.510

H. Ostatní provozní náklady 355 632

Provozní výsledek hospodaření 511 3.414

N. Nákladové úroky 102 135

     XI. Ostatní finanční výnosy 149 49

O. Ostatní finanční náklady 64 49

Finanční výsledek hospodaření -17 -135

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 165 732

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 329 2.547

   XIII. Mimořádné výnosy 2

R. Mimořádné náklady 9 69

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -2 -15

Mimořádný výsledek hospodaření -5 -54

Výsledek hospodaření za účetní období 324 2.493

Výsledek hospodaření před zdaněním 487 3.210

V roce 2012 skončila řada projektů podporovaných Evropskými strukturálními fondy. Na to jsme museli reagovat 
zeštíhlením společnosti. Logickým důsledkem byl také pokles výkonů. Od roku 2013 očekáváme opětovný nárůst.
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c. Audit za rok 2012 

Přestože Everesta nemá na základě své právní formy ani z titulu jiných skutečností zá-
konnou povinnost být auditovanou společností, rozhodli jsme se nechat audit za rok 2012 
provést. Everesta získala od auditora nejlepší možné hodnocení, tedy výrok bez výhrad.

Kromě zjištění, že je vše v pořádku, nám to přineslo lepší přehled o stavu podniku  
a celkově audit pomůže zkvalitnit práci s financemi, dokumenty, účetními procesy atd.

Ze zprávy auditora:
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Everesta, s.r.o. 
k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2012  
v souladu s českými účetními předpisy
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VII. Identifikace společnosti

Everesta, s.r.o.
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
Zápis v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10957.

Majitelé společnosti:
•	 Radomil	Bábek
•	 Mgr.	Jan	Janatka
•	 Ing.	Dušan	Jílek
•	 Ing.	Iva	Sehnalová

Rok založení: 1997

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 25014650

DIČ: CZ25014650

Bankovní spojení: ČSOB, 676314683/0300

Zákaznická linka: +420 481 130 410; obchodnitym@everesta.cz 

Internetové stránky: www.everesta.cz

ID datové schránky: nfy2yvg

Údaje platné ke dni 31. 12. 2012
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