




 



ANOTACE 

Práce se zabývá pořízením nových technologií pro strojírenskou společnost za 

podpory  strukturálních fondů Evropské unie. Seznamuje čtenáře s uvedenou problematikou a 

vede potenciální žadatele k úspěšnému získání dotace. První část se zabývá přiblížením 

problematiky týkající se Operačního programu Podnikání a inovace. V další části dochází 

k seznámení se s administrativními záležitostmi nutnými k poskytnutí dotace a sepsání 

podnikatelského záměru pro strojírenskou společnost žádající o dotaci v rámci OPPI. 

V závěru práce je nastíněn monitoring projektu, který následuje vždy po úspěšném získáním 

dotace, společně s celkovým zhodnocením dané problematiky.  
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ANOTATION 

The thesis deals with procurement of new technologies for an engineering company 

under the support of Structural Funds of the European Union. It acquaints the reader with this 

topic and leads the potential applicant to successful winning of a grant. The first part deals 

with the elucidation of issues related to the Operational Programme Enterprise and 

Innovations. The next part acquaints the reader with administrative matters that are necessary 

for allocation of the grant and elaboration of an entrepreneurial intention by an engineering 

company asking for a grant within the OPEI. The concluding part of the thesis outlines the 

monitoring of the project which always comes after successful winning of the grant, together 

with a general evaluation of the topic in question.  
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ÚVOD 

Při vstupu České Republiky do Evropské Unie panovalo v obecném povědomí lidí 

mnoho otázek. Lidé, firmy i stát se zamýšleli nad tím, co vstupem do EU získají a o co 

naopak přijdou. Myslím si, že ani dnes, pět let po vstupu do EU, si na mnohé otázky, které 

jsme si již tehdy pokládali, nedokážeme odpovědět. Vstupem České Republiky do Evropské 

Unie vznikla naší společnosti řada povinností, ale také se otevřely dveře k získání nových 

možností a příležitostí. Pomineme-li často diskutovaný volný pohyb osob, zboží, služeb 

a kapitálu, který ještě zdaleka není tak volný jak bychom si mohli představovat, nebo 

vymahatelnost práva a společnou měnu, která by jistě řadě občanů a subjektům usnadnila 

jejich podnikatelské, obchodní nebo cestovní počínání, můžeme se zaměřit také na oblasti a 

otázky, které pro řadu z nás mohou na první pohled působit jako vzdálená a nedosažitelná 

skutečnost. Nicméně po hlubším zamyšlení a proniknutí do jádra věci zjistíme, že jen máloco 

může být pro nás opravdu tak nedosažitelné jak se může zdát.  

 

Zásadní věcí, kterou nám vstup do Evropské Unie přinesl, je možnost sdílení 

finančních prostředků společně s ostatními členskými státy Evropské Unie. Pro Českou 

Republiku je určeno čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Pro období let 

2004 až 2006 byly pro naši republiku určeny dotace za více než 53 miliard korun, ze kterých  

se podařilo vyčerpat jen okolo 20%, což je velmi málo. V čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů jsme obsadili mezi členskými státy až předposlední místo. Pro období let 2007 až 2013 

jsou určeny dotace pro Českou republiku ve výši 25 miliard EUR. Jejich využívání je stále 

velmi nízké, přesto je možnost získání dotačních prostředků jednou z nejvýznamnějších 

výhod, které jsme po vstupu do Evropské Unie dostali. Protikladem dotací jsou příspěvky 

odváděné z českého rozpočtu do EU. Dle kritiků je saldo finančních vztahů České republiky s 

Evropskou unií špatné a předpokládá se, že se bude do budoucna ještě zhoršovat, čímž se 

Česká republika stane čistým plátcem. [4] 

 

Využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je pro Českou republiku 

a naši společnost velmi důležité. Cílem této práce je přiblížit zájemcům z řad malých nebo 

středních organizací, že strukturální fondy Evropské unie nejsou pouze pojmem, ale realitou o 

kterou je vhodné a výhodné se zajímat. Dále navrhnout optimální řešení podnikatelského 

záměru k dosažení dotace pro žadatele, kteří potřebují získat inspiraci a představu o tom, co 
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by měl obsahovat podnikatelský záměr žádající o dotaci ze strukturálních fondů Evropské 

unie a v závěru práce nastínit administrativu související s problematikou dotačních programů 

Operačního programu Podnikání a inovace.  



 

 11 

 

1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A OPERAČNÍ PROGRAM 

PODNIKÁNÍ A INOVACE 

Účelem strukturálních fondů, je usnadnění strukturálních změn a ekonomického 

rozvoje členských států a tím zvýšení HDP v dlouhodobé budoucnosti. Poskytování podpory 

pro současné příjmy je až druhořadým efektem. Provozní zásady fondů zajišťující naplnění 

cílů jsou následující: 

 

- koncentrace podpory strukturálních fondů do oblastí, kde je to nejvíce potřeba, 

- propagace přístupu, který vyzývá k vypracování strategických plánů, 

- doplňkové působení, což je podmínka zajišťující, že finanční prostředky z EU budou 

pouze doplňovat, nikoliv nahrazovat domácí výdaje, 

- propagace partnerství ve smyslu pro odpovědnost sdílení s členskými státy. Tímto 

je výše spolufinancování stanovena na 50 procent pro podporované oblasti a 75 

procent pro-nejméně rozvinuté regiony. [8] 

 

Dohodnutá pravidla poskytují soudržný rámec pro posuzování projektů a rozhodování. 

Existují však stále obtížné otázky vyplývající z přísného uplatňování financování, speciálně 

pokud jde o cenovou dostupnost a udržitelnost. Pravidla spolufinancování vytváří pobídky pro 

projekty. To přináší účast soukromých investorů a přispívá k finanční udržitelnosti projektů 

v dlouhodobém horizontu. [7] 

Strukturální fondy Evropské Unie se člení do řady dotačních programů jako jsou např. 

Integrovaný operační program, Operační program Doprava, Životní prostředí, Lidské zdroje 

aj. Jedním z dotačních programů strukturálních fondů je také Operační program Podnikání a 

inovace, kterým se tato práce zabývá. Operační program podnikání a inovace umožňuje díky 

své rozmanitosti a skladbě jednotlivých podprogramů vzestup malých a středních firem 

sídlících v hospodářsky slabých okresech. Program usnadňuje podnikatelům cestu k pořízení 

investičního majetku, zlepšení informačních technologií, získání výhodných bankovních 

úvěrů a záruk. Provedení investic do energeticky úsporných programů a dalších oblastí, ve 

kterých se je schopna každá firma realizovat a tím dosáhnout lepší konkurenceschopnosti a 

postavení na trhu  
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OPPI vznikl za podpory ministerstva průmyslu a obchodu po vstupu do Evropské 

Unie. Dotačních programů OPPI lze využívat v letech 2007 – 2013. Tento operační program 

vychází z Operačního programu Průmysl a podnikání, kterého bylo možno využívat v letech 

2004 - 2006. OPPI je tvořen 16 dotačními programy podpory, které jsou zaměřené 

na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a službách. 

Poskytnuté finanční prostředky pocházejí z 85% ze strukturálních fondů EU, konkrétně 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj zaměřeného na podporu a rozvoj strukturálních 

změn regionů. Zbylých 15% finančních prostředků pochází ze státního rozpočtu České 

republiky. Prostředky jsou vypláceny převážně v podobě nevratné dotace, ale také ve formě 

zvýhodněných úvěrů a záruk. Zprostředkujícím subjektem tohoto programu je Czechinvest – 

agentura pro podporu a rozvoj investic sídlící v Praze.  [12] 

 
 
Graf 1: Podíl proplacených finančních prostředků ze SF. [13] 
 

 
Graf 2: Příjemci dotací ze strukturálních  fondů v letech 2007 – 2010. [14] 
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1.1 Členění OPPI do programů 

Operační program Podnikání a inovace se člení do následujících programů: 
 

Start 

Finanční nástroje 

Progres 

Záruka 

Rozvoj 

ICT a strategické služby 

ICT v podnicích 

EKO Energie 

Inovace 

Potenciál 

Spolupráce 

Prosperita 

Školící střediska 

Nemovitosti 

Poradenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace 

Marketing 

Tabulka 1: Členění Operačního programu Podnikání a inovace 

1.2 Charakteristika programů OPPI 

Programy OPPI jsou určeny pro rozlišné skupiny podniků a projektů. Níže uvedený 

stručný popis jednotlivých podprogramů určuje jejich zaměření.  

 

- Start: Program je určen pro všechny začínající podniky a podnikatele, kteří začínají 

nebo se po delším časovém odstupu vracení zpět do podnikání. 

 

- Finanční nástroje: Princip programu je založen na vstupu investora do podniku a tím 

příliv investic na uskutečnění inovačního nápadu společnosti.  

 

- Progres: Program určený pro malé a střední společnosti s malou kapitálovou 

zajištěností, které nemají možnost získat zajištění úvěru. Formou podřízeného úvěru 

jsou schopny získat prostředky na realizaci svého projektu.  
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- Záruka: Program určen společnostem, které nemohou ručit za svůj úvěr.  

 

- Rozvoj: Dotační program Rozvoj slouží pro nákup nových technologií s lepšími 

parametry. 

 

- ICT a strategické služby: Program ICT a strategické služby podporuje růst ICT 

sektoru v České republice, nabídku nových ICT řešení, nových softwarových produktů 

a služeb. 

 

- ICT v podnicích: Podpora malých a středních podniků k pořízení nejnovějších 

informačních a komunikačních technologií. 

 

- EKO Energie: Program na podporu a snížení energetických nároků společnosti.  

 

- Inovace: Slouží společnostem vyvíjejícím nové technologie nebo objevujícím nové 

služby, které potřebuji podporu k realizaci projektu, pořízení licencí, nebo zajištění 

patentu na svůj nápad.  

 

- Potenciál: Díky programu potenciál lze realizovat nápady týkající se výroby, 

výrobních postupů a  výrobních společností.  

 

- Spolupráce: Nabízí podporu při vzniku a rozvoji klastrů, technologických platforem 

a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace. 

 

- Prosperita: Program Prosperita je zaměřen na podporu, vznik a rozvoj 

vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer 

technologií. 

 

- Školící střediska: Vzdělávání, školení, rozvoj lidských zdrojů, zajištění infrastruktury 

potřebné k vybudování školících středisek.   

 

- Nemovitosti: Program Nemovitosti podporuje vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí i související infrastruktury.  
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- Poradenství. Program Poradenství umožňuje malým a středním podnikům vylepšit 

vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků.  

 

- Marketing: Určen těm, kteří shání informace o novém trhu, nebo plánují účast 

na veletrhu, výstavě nebo na oficiální podnikatelské misi.  

[12] 
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2 ROZVOJ 

Program Rozvoj je vyhlášený v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

všechny malé a střední firmy, které potřebují investovat do nového strojního vybavení 

a potřebují získat nové výrobní kapacity. Díky dotacím do technologického vybavení 

urychluje rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií 

napomáhá rozvoji firem v určených regionech a odvětvích české ekonomiky. V rámci tohoto 

programu je možné realizovat pouze projekty v regionech se soustředěnou podporou státu 

v letech 2007 – 2013. Program Rozvoj je rozdělen do několika kol. V roce 2007 bylo možné 

žádat o dotace prostřednictvím Výzvy I, která se vyhodnocovala na jaře a v létě 2008. 

Počátkem léta roku 2009 byla vyhlášena Výzva II, do které bylo možné registrovat žádosti 

o dotaci do září roku 2009. [12], [16] 

2.1 Cíl programu 

Cílem programu Rozvoj je podpora malých a středních firem, zlepšení jejich 

konkurenceschopnosti, upevnění pozice na trhu, vytvoření nových pracovních míst 

a v neposlední řadě také snížení nezaměstnanosti v regionech. [12] 

2.2 Základní popis  

2.2.1 Příjemci dotace 

Příjemcem dotace můžou být malé a střední podniky, které mají uzavřené 3 po sobě 

jdoucí zdaňovací období. Aktivity podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu nebo 

obchodě. Projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu, 

určenou na léta 2007-2013. [12] 

2.2.2 Výše dotace 

Maximální výše dotace, kterou lze v tomto programu získat, je 50% ze způsobilých 

výdajů projektu, maximálně však 20 miliónů korun.  

2.2.3 Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje tvoří náklady na pořízení: 



 

 17 

- dlouhodobého hmotného majetku – nákup strojů a zařízení, které doposud nebyly 

součástí odpisů,  

- dlouhodobého nehmotného majeteku – náklady na pořízení patentových licencí, 

know–how , řídící software k pořizovaným strojům. [12] 

2.2.4 Systém sběru žádostí 

Systém sběru žádostí je kolový. Výsledky jsou zveřejňovány po zhodnocení všech 

předložených projektů. [12] 

2.2.5 Podporované regiony 

 Do programu OPPI se mohou zapojit regiony se soustředěnou podporou státu 

na období let 2007 – 2013. Jedná se o: 

-  strukturálně postižené okresy Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava-město, 

Frýdek-Místek, Nový Jičín, Sokolov, 

-  hospodářsky slabé okresy Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, 

Šumperk, Svitavy, Louny, Ralsko, 

-  regiony a oblasti s nadprůměrnou nezaměstnaností Děčín, Ústí nad Labem, 

Litoměřice, Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice n. Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, 

Šternberk, Uničov, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, 

-  s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladus metodikou pro výběr 

regionů s vyšší nezaměstnaností Karlovy Vary, Česká Lípa, Vsetín. 

[15] 

2.2.6 Omezení 

Nebude podpořena technologie, která bude financovaná pomocí leasingu. 

2.3 Podmínky poskytnutí dotace 

V případě kladného ohodnocení projektu je dotace poskytnuta na základě rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které bude společně s podmínkami poskytnutí dotace zaslané na adresu 

sídla žadatele. V případě přidělené dotace je žadatel povinen vést oddělenou evidenci 

o způsobilých nákladech projektu. Společnost, která přijme dotaci je povinna mít ve svém 

vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený z poskytnuté podpory nejméně 

po dobu tří let ode dne ukončení projektu.  
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2.3.1 Proplacení dotace 

Dotace je proplácena zpětně po ukončení realizace projektu, nebo po ukončení etapy 

projektu na základě žádosti o proplacení dotace, která se skládá ze zápisů uskutečněných 

výběrových řízení, kupní smlouvy, faktur a výpisu z bankovního účtu společnosti s úhradou 

pořízené investice. 



 

 19 

 

3 ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI OPPI 

V případě, že se společnost rozhodne žádat o dotaci ze strukturálních fondů Evropské 

unie, měla by si uvědomit několik základních faktů. Administrativní záležitosti související 

s poskytováním, respektive přijmutím dotace jsou během na dlouhou trať. Žadatel by si měl 

v prvé řadě uvědomit, že mezi myšlenkou zahájení projektu, jeho realizací, ukončením 

a načerpáním dotace uběhne několik měsíců, v horším případě i let. Pokud se rozhodne žádat 

o dotaci ze strukturálních fondů EU, měla by společnost žádající o finanční zdroje disponovat 

finančním zdravím a  dostatkem prostředků na realizaci projektu, popř. mít s bankou 

předběžně sjednané proúvěrování projektu. Finanční prostředky se v případě udělení dotace, 

proplácí až po ukončení realizace projektu, popř. jeho etap. Neméně důležité je vybrat vhodný 

realizační tým projektu, který se bude schopen věnovat výběrovým řízením, jejich hodnocení, 

sledování smluv a všem souvisejícím administrativním záležitostem, které budou popsány 

v následujícím textu.  

3.1 E-Account 

Veškeré administrativní záležitosti a komunikace, týkající se Operačního programu 

Podnikání a inovace, jsou provozovány v prostředí internetové aplikace e-Account, která byla 

vytvořena za účelem urychlení a zjednodušení komunikace mezi žadatelem a příslušnou 

implementační agenturou programu. V aplikaci e-Account je vytvořena celá řada formulářů, 

které žadatele provázejí od podání registrační žádosti, přes žádost o platbu až k pravidelně 

předkládaným monitoringům projektu. Každý z žadatelů o podporu strukturálních fondů EU 

je povinen zaregistrovat se a vytvořit si na internetových stránkách účet e-Account. Nedílnou 

součástí k úspěšnému vytvoření účtu je vlastnictví elektronického podpisu. 
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Obrázek 1: Přihlašovací stránka k aplikaci eAccount 

3.2 Elektronický podpis 

Zřízení elektronického podpisu je nedílnou součástí komunikace mezi společností žádající 

o dotaci a agenturou. Elektronický podpis je možné zajistit prostřednictvím jedné ze čtyř 

společností, které v České republice mají oprávnění vydávat certifikáty – elektronické 

podpisy. 

- První certifikační autorita a.s. 

- Česká pošta s.p. 

- Eidentity a.s. 

- Prostřednictvím společnosti Czechinvest, která provede vydání certifikátu ve 

spolupráci se společností První certifikační autorita a.s. 

[12] 

 

Po zajištění elektronického podpisu je nutné jeho vložení  do počítače, z kterého se bude 

přihlašovat do aplikace eAccount.  
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3.3 Podání registrační žádosti 

Registrační žádost předchází podání konečné žádosti a předložení projektu 

k programům OPPI. Podání se provádí přes internetovou aplikaci eAccount. U registračních 

žádostí je nutné dodržet stanovené termíny pro jejich podání. Tyto termíny se dozví žadatelé 

na internetových stránkách www.czechinvest.cz. V této fázi je nutné mít připravené tyto 

údaje: 

- adresy místa realizace projektu, 

- výši požadované dotace, 

- výši způsobilých výdajů, 

- předpokládané datum zahájení a ukončení projektu, 

- stručného popisu projektu, 

- názvu projektu, 

- způsobu spolufinancování projektu. 

 
Obrázek 2: Ukázka uživatelského prostředí aplikace eAccount 

3.4 Podání plné žádosti 

Od posledního dne podání registrační žádosti do posledního dne podání plné žádosti, 

bývá časový rozestup 60 dnů. V této době musí žadatel o dotaci předložit podnikatelský 

záměr vypracovaný dle návodu dostupném na stánkách agentury Czechinvest. Dále pak také 

vyplněnou plnou žádost a finanční výkazy.  
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3.5 Výběrová řízení 

Výběrová řízení musí probíhat v souladu se zadáním podmínek stanovených 

v zadávací dokumentaci a jsou omezena: 

- lhůtami stanovenými v podmínkách o přidělení dotace, 

- minimálním počtem došlých nabídek, 

- cenou pořizované investice, 

- datem podpisu kupní smlouvy, 

- aj. 

 

Veškeré náležitosti týkající se výběrových řízení v rámci OPPI jsou uvedeny na stránkách 

agentury Czechinvest, ve společných přílohách dotačních programů, pod názvem dokumentu 

„pravidla pro výběr dodavatelů“. 

3.6 Prodlužování lhůt, změny v průběhu realizace projektu 

Veškeré lhůty, rozpočty a údaje by měly být v předkládaném projektu navrženy tak, 

aby byly reálné a splnitelné v daných termínech. Nemůže-li žadatel splnit některé 

z předkládaných údajů, měl by včas na tyto změny upozornit a podat žádost o změnu  

v průběhu realizace projektu. V případě, že jsou již žadateli zaslány k podpisu podmínky 

s pravidly a termíny vycházejícími z předloženého projektu, které není schopen splnit, je 

nutné, aby včas zahájil změnové řízení a požádal o změnu podmínek projektu.  

3.7 Podání žádosti o platbu 

Po úspěšném rozhodnutí o poskytnutí dotace a úplném ukončení jednotlivých etap 

projektu, se pomocí eAccountu také podávají žádosti o platbu. O žádost o platbu je možné 

požádat po úplném ukončení stanovené etapy projektu, popř. celé realizaci projektu. Úplným 

ukončením se rozumí zaplacení všech faktur dodavatelům a uvedením pořízené investice do 

provozu. Na základě podání žádosti o platbu proběhne kontrola v místě realizace projektu, 

která ověří, zda byla investice provedena na základě všech předpisů a podmínek vyplývajících 

z patřičného dotačního programu. Pokud je vše v pořádku dojde, přibližně za dva měsíce od 

uskutečnění kontroly, k proplacení dotace. 

3.8 Kontrolní orgán 

  Kontrolními orgány subjektů s přijatou dotací jsou: 
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- Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

- agentura Czechinvest, 

- správce daně – finanční úřady. 

 

  Do jednoho měsíce od podání žádosti o platbu může žadatel očekávat provedení 

kontrolního šetření z Ministerstva průmyslu a obchodu, popř. z agentury Czechinvest. 

Kontrola prověřuje: 

- správnost vyhlášení výběrového řízení a uveřejnění v obchodním věstníku, 

- správnost provedení výběrového řízení,  

- zápisy z výběrových řízení, 

- kupní smlouvy, 

- faktury, 

- protokoly o převzetí,  

- dodací listy, 

- výpisy z bankovního učtu o úhradě pořízené investice, 

- pořízené investice,  

- pořízení fotografií s výrobními čísly zařízení, 

- zajištění publicity. 

 

  Následně mohou probíhat další kontrolní šetření, např. ze strany finančního úřadu. 

Tyto kontroly probíhají zhruba do půl roku od celkového proplacení dotace. 

 

 Povinností žadatele je archivace všech dokumentů souvisejících se strukturálními fondy 

EU po dobu minimálně 10 let od ukončení realizace projektu a proplacení dotace.  
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4 EKONOMICKÉ UKAZATELE  

K realizaci projektu, předkládaného strukturálním fondům EU, je nutné předložit 

finanční výkazy, plány a výpočty k hodnocení finanční realizovatelnosti projektu. 

4.1 Seznam předkládaných dokumentů 

a) Výkazy uzavřených období: 
- rozvaha (poslední tři uzavřené účetní období), 

- výkaz zisků a ztrát (poslední tři uzavřené účetní období), 

- daňové přiznání včetně příloh (poslední tři uzavřené účetní období), 

- zpráva auditora (poslední tři uzavřené účetní období). 

 
b) Plán: 
- výkaz zisků a ztrát – plán na 10 následujících zdanitelných období (ve zkráceném 

rozsahu), 

- rozvaha – plán na 10 následujících zdanitelných období, 

- plán investic, 

- plán investičních, neinvestičních, způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 

 

4.2 Výpočty hodnotících ukazatelů 

 Žadatelům o dotaci je poskytnut formulář pro hodnocení finanční realizovatelnosti 

projektu, který je dostupný na stránkách agentury Czechinvest. Po vyplnění tohoto formuláře 

jsou automaticky vypočítány níže uvedené ekonomické ukazatele. 

 

a) CASH FLOW (CF)  

CASH FLOW je rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel). [17] 

 

b) Průměrná doba odpisování investice 

Aritmetickým průměrem spočtená doba odpisování investice v závislosti na stanovené 

době odpisování investice. [17] 
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c) Čistá současná hodnota (NPV) 

NPV je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice 

a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). [6] 

 
NPV – čistá současná hodnota investice 
PV – současná hodnota investice 
I – velikost investičních výdajů v nultím období 
CF – hotovostní tok plynoucí z investice v období T 
r – diskontní sazba 
t – období 

 

Investiční projekt je přijatelný, pokud vyjde hodnota NPV větší nebo rovna 0. 

V případě že je hodnota menší než 0, projekt není přijatelný.  

 

d) Finanční míra výnosnosti (IRR) 

IRR je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota NPV toků 

plynoucích z investice rovna nule. [6] 

 

Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší než předpokládaná diskontní 

sazba. 

IRR je větší nebo rovno 0 – projekt je přijatelný 

IRR je menší než 0 – projekt je nepřijatelný 

 

e) Doba návratnosti 

Doba návratnosti je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici (např. investujeme-li do výrobního zařízení 

1.000.000,- Kč a přinese-li nám toto zařízení 100.000,- Kč ročně, pak je doba návratnosti tohoto zařízení 10 let.). [17] 

 

Projekt je přijatelný v případě, že je doba návratnosti investice menší nebo rovna, 

počtu let životnosti investice. V opačném případě je projekt nepřijatelný.  
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5 POPIS ŽADATELE O DOTACI OPPI/ROZVOJ/VÝZVA II 

Žadatelem o dotaci Operačního programu Podnikání a inovace může být malá, nebo 

středně velká organizace s minimálně tříletou historií, pohybující se ve zpracovatelském 

průmyslu nebo obchodu. Přesně do této kategorie společností spadá také společnost MS 

BOLT a.s. se sídlem na Opavsku, která se rozhodla investovat do nového strojního vybavení 

za podpory strukturálních fondů Evropské Unie, konkrétně programu Rozvoj/OPPI. 

 

Společnost MS BOLT a.s. je strojírenská společnost, zaměřující se na kovoobráběcí 

práce, převážně v oblasti armaturářství. Začátkem května 2009 začalo vedení společnosti MS 

BOLT a.s. uvažovat o rozšíření výrobního programu společnosti a nasazení vlastního 

produktu. K úspěšnému dokončení vize společnosti, kterou je prosadit se na trhu vlastním 

produktem, bude zapotřebí provést nemalé reorganizační změny, proškolit tým pracovníků, 

získat odborníky v dělnických i vedoucích profesích a v neposlední řadě investovat do 

strojního vybavení takového typu, kterým si společnost zajistí na trhu konkurenceschopnost a 

jedinečnost. Odbornost pracovníků bude zajištěna prostřednictvím dotačních programů 

organizovaných úřadem práce.  

 

Již v minulých letech využila společnost MS BOLT a.s. dotačního programu 

strukturálních fondů Evropské Unie, kdy prostřednictvím projektu „Rozvoj a modernizace 

MS BOLT“ provedla nemalé investice do modernizace strojního parku a vybavení zastaralé 

obrobny a svařovny. Projekt „Rozvoj a modernizace MS BOLT“ probíhal ve společnosti 

v letech 2007 – 2008. Při realizaci tohoto projektu bylo ve společnosti pořízeno 11 nových 

strojních zařízení, na které společnost požadovala dotaci ve výši 20 mil. Kč. Projekt byl plně 

úspěšný.   

 

Řídícím týmem, který se bude starat o celou realizaci projektu, bude tří-členný tým 

pracovníků společnosti, který zaujme stejné obsazení, jako při realizaci prvního, úspěšně 

ukončeného,  projektu.  
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6 REALIZOVATELNOST PROJEKTU 

6.1 Popis společnosti  

6.1.1 Kontaktní osoba 

Obchodní jméno:  MS BOLT a. s.  

Sídlo:   Hlučínská 41, 747 22  Dolní Benešov 

IČ:    25368109 

DIČ:    CZ25368109 

 

Statutární orgán:  Bruno Štefek   -  předseda představenstva 

                           Ladislav Kyncl  -  člen představenstva 

                           Simona Schneiderová -  člen představenstva 

 

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 

Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné, či 

napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen 

představenstva. 

 

 
Obrázek 3: Mapka se sídlem zadavatele projektu 

6.1.2 Zpracovatel realizovatelnosti projektu 

Simona Schneiderová, MS BOLT a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov 
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6.1.3 Popis projektu 

Projekt je zaměřen na pořízení nových, zdokonalení a doplnění stávajících technologií 

strojírenské výroby společnosti MS BOLT a.s, které budou navazovat na součastný strojní 

park. V rámci projektu dojde k pořízení zcela nových kovoobráběcích strojů, svařovací 

techniky, manipulační a zvedací techniky, zařízení k povrchovým úpravám a jiných zařízení 

potřebných k výrobě a kompletaci dílců průmyslových armatur.  

Strojírenská činnost společnosti MS BOLT a.s. se zaměřuje na opracování a výrobu dílců k 

výrobě armatur, skruží, vřeten, pevnostních a atypických šroubů ze speciálních materiálů. V 

minulých letech došlo ve společnosti k obnově stěžejní části strojírenského zařízení vhodného 

k výrobě vlastních výrobků a poskytování služeb v oblasti strojírenství. Pořízením dalších 

technologií dojde k rozšíření stávajícího výrobního programu společnosti, zajištění silnější 

pozice na trhu a dosažení vyšší efektivity výroby. S provedením dalších investic budou ve 

společnosti vytvořena nová pracovní místa v dělnických profesích. Výběr nových technologií, 

které se společnost MS BOLT a.s. rozhodla pořídit, je zaměřen na doplnění a rozšíření 

stávajících zařízení, pořízených v rámci projektu „Rozvoj a modernizace MS BOLT“, který 

byl úspěšně dokončen v rámci programu OPPI/Výzva I. Nové zařízení by mělo zvýšit kvalitu 

a produktivitu výroby. Výrobní zařízení, pořízená v rámci tohoto projektu, budou alokována 

převážně ve stávajících výrobních prostorách. Z tohoto důvodu budou minimalizovány další 

náklady – stavební úpravy a přívody energií. Nově zaváděná výroba nemá negativní dopady 

na pracovní ani životní prostředí. 

6.1.4 Charakteristika předkladatele projektu 

- Předmět podnikání týkající se zaměření projektu 

CZ-NACE Název CZ-NACE 

25620 

28140 

Obrábění 

Výroba ostatních otrubních armatur 

Tabulka 2: Začlenění organizace podle CZ – NACE 
 

- Ukázka vyráběných dílců 

Kuželové kohouty 

vytápěné ocelové svařované provedení pro tekutý asfalt s průchodem T označení K 60 418 
510 a přímé s označením K 60 118 510, světlost DN 80 a DN 100 pro tlak 1,0 MPa při teplotě 
do 200° C.  
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Šrouby a vřetena 
výkresové a dle ČSN, materiálové provedení dle požadavků zákazníka se závitem M, 

W, G, ACME, TR, provedení s hlavou, závrtné, s kovanou hlavou a jiné. Vřetena různých 

provedení. 

 

Matice a závitová pouzdra 

různých výkresových tvarů a provedení, materiálové provedení, různé třídy oceli, šedá 

litina, nirezist, bronz, mosaz a jiné, se závitem vnitřním, vnějším, obojím. Klasické matice 

převážně většího rozměru.  

 

 Kroužky, nátrubky, prsteny, pouzdra 

materiálové provedení ocel, litina, bronz, mosaz, tepelné zpracování na požadované 

hodnoty 

 

Armaturářské dílce 

pro ventily, klapky, šoupátka a kulové kohouty. Jedná se především o víka, tělesa, 

kuželky, čepy, ovládací hřídele, sedla, pouzdra, příruby, můstky pro ovládání, koule kulových 

kohoutů menších dimenzí. Sedla jsou vyráběna v provedeních s návarem i bez návaru. 

 

Svařované konstrukce strojů a jiných konstrukcí 

z tyčoviny, plechu, trubek a dílců určených ke svařování, které jsou opracovávány ve 

vlastní režii.  

 

Zakružování z plechů 

síly 3 - 40 mm, profilů až 250 x 80 mm, nosníků I, U. Jaklu až 200x100x10 mm (pro 

armatury, stavebnictví a jiné). 

 

Opracování výkovků a odlitků 

 rotačního i plochého tvaru dle požadavků a výkresové dokumentace zákazníka 

s následnou úpravou žíháním. 

 

- Stručná historie a současnost společnosti 

MS BOLT a.s. je zavedenou společností, byla založena dvěma společníky v roce 1997 

jako MS BOLT, s.r.o. osamostatněním provozu šroubárny-kohoutárny od společnosti 
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MSA a.s. V létě roku 2006 dochází k odchodu jednoho ze společníků a jeho podíl je přebírán 

Brunem Štefkem,  ten se stává jediným majitelem společnosti. Na podzim téhož roku dochází 

ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 

společnost. 

 

Nově vzniklá společnost navázala svým výrobním zaměřením na původní provozovnu 

v oblasti opracovávání dílců pro potřeby průmyslových armatur. Za dobu existence 

společnosti došlo k výraznému rozšíření spektra výrobků. Kromě výroby komponentů k 

armaturám se zaměřuje na zpracování atypických dílců dle dodané výkresové dokumentace, 

výrobu pevnostních šroubů, zámečnické práce, svařování konstrukcí a zakružování plechů, 

vše s orientací na tuzemský trh a trhy Evropské Unie.  

 

Díky investicím do technologií nové generace, které v minulých letech provedla 

prostřednictvím strukturálních fondů EU/OPPI, si výrazně rozšířila své výrobní kapacity a tím 

využila možnost uplatnění na trhu, což vedlo k získání stálého okruhu nových zákazníků, kteří 

do společnosti přivádějí více nových a technologicky náročnějších zakázek a poptávek. 

Přestože právě probíhá hospodářská krize společnost uspokojuje stále rostoucí poptávku po 

dodávání výrobků a služeb. V součastné době není společnost schopna se svou skladbou 

strojního parku plně uspokojit komplexní požadavky svých zákazníků.  Zlepšení tohoto stavu 

je možno dosáhnout realizací předkládaného projektu, tedy doplněním strojního parku a 

modernizací zbylé části původního strojního vybavení. Dále pak doplněním, zdokonalením a 

navázáním nových zařízení na výrobní procesy, které jsou dnes zajišťovány zastaralými 

technologiemi.  

 

- Vlastnictví certifikát ů a osvědčení 

Společnost MS BOLT a.s. není k datu zpracování podnikatelského záměru vlastníkem 

žádných certifikátů ani osvědčení. V součastné době probíhá příprava na certifikaci 

společnosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.   

 

Svářeči společnosti získali osvědčení o svářečských zkouškách EN 287 a EN 05. 

 

- Systém rozvoje lidských zdrojů 

Společnost MS BOLT a.s. disponuje zkušeným týmem pracovníků a odborníků na 

obchodní a výrobní činnost, což zaručuje, že je společnost schopna nabídnout a realizovat 
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zakázky v požadovaných termínech a kvalitě. Všechny pracovní pozice jsou obsazeny 

pracovníky s bydlištěm v blízkém okolí od sídla společnosti, čímž se MS BOLT a.s. výrazně 

podílí na zaměstnanosti v regionu. V loňském roce došlo díky pořízení nových technologií 

v rámci OPPI/výzva I k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců ve všech zaměstnaneckých 

profesích a to vedlo k následné úpravě organizační struktury, která je uvedena v příloze této 

práce. 

 

Rok THP D Celkem 

průměrný 

přepočtený stav 

Z toho ženy VŠ SŠ 

2007 11 59 70 19 1 15 

2008 12 65 77 17 1 19 

2009/06 19 72 91 18 1 26 

Tabulka 3: Přehled a struktura zaměstnanců 
 

Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni dle obnovovaného plánu školení, který vychází 

z níže uvedených požadavků: 

- popisů pracovních pozic, které uvádějí požadavky na znalosti a dovednosti, 

- výstupů systému hodnocení pracovníků, kde dochází k porovnání požadavků na 

pracovníka s jeho reálnými výkony, znalostmi a s jeho plánovaným profesním 

rozvojem v souladu se strategickými plány společnosti, 

- požadavků na školení vyplývajících ze zákona. 

 

       Na základě těchto požadavků je zpracován plán školení pro následující období. 

Zpracovaný plán školení je předložen k projednání a schválení vedení společnosti. Schválený 

plán výcviku obdrží zaměstnanci, kteří tento plán sledují a následně pak ve stanovených 

termínech absolvují požadovaná školení. Jednotlivá uskutečněná školení se evidují. V případě 

mimořádných potřeb na školení zaměstnanců předají přímí vedoucí požadavky na dodatečné 

zařazení do plánu školení, které jsou opět předloženy k projednání a schválení vedení 

společnosti jako doplněk do plánu. 
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Název tis. Kč/rok 

Novely v legislativě 25 

Svářečské kurzy 14 

Školení jeřábníků a vazačů 12 

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků 8 

Školení řidičů referentských vozidel 3 

Školení bezpečnosti práce 2 

Odborná způsobilost v elektrotechnice 4 

Tabulka 4: Náklady na zajištění školení a zvyšování kvalifikace 
 

- Doposud realizované projekty 

2000 – 2005  

Úspěšně realizován projekt zajištění a stabilizace výroby související s jejím převodem 

od společnosti MSA, a.s.  

 

2007 – 2008  

Úspěšně zrealizován projekt v rámci OPPI/Rozvoj s názvem „Rozvoj a modernizace 

MS BOLT“, zaměřený na pořízení nových a obnovu zastaralých technologií. V rámci 

projektu bylo plánováno pořízení 11 kusů technologického zařízení k rozšíření a obnovení 

strojního parku společnosti a úpravy sociálního zázemí pro zaměstnance. Tohoto plánu bylo 

dosaženo. S pořízením technologií souviselo vytvoření 15ti nových pracovních míst. Za 

období realizace projektu bylo vytvořeno 22 nových pracovních míst, k 31.8.2008  měla 

společnost v evidenci 85 zaměstnanců. Celkové výkony společnosti vzrostly  v  porovnání s 

obdobím před zahájením realizace projektu o 60%.  

 

- Plánované projekty 

Předkládaný projekt řeší aktuální potřeby společnosti. Do budoucna je plánováno 

s přirozeným rozvojem společnosti, růstem a rozšiřováním výroby a investicemi do nových 

technologií v závislosti na růstu poptávky. Tento rozvoj je však výrazně limitován výší 

finančních zdrojů. V součastné době řeší společnost investice do celkové rekonstrukce 

obroben a budoucí montážní haly, případně dobudování nových výrobních prostor na doposud 

nevyužitých parcelách společnosti.  
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- Udržitelnost projektu 

Společnost MS BOLT, a.s. je zavedenou a stabilní společností na strojírenském trhu 

opavského okresu s okruhem stálých zákazníků a vlastním zázemím. Předkládaný projekt 

vychází z dlouhodobé strategie společnosti, z tradice zpracování armatur v regionu 

a z aktuálních požadavků trhu. Z těchto pohledů má projekt velmi dobrou udržitelnost 

a proveditelnost. 

6.1.5 Shrnutí za kapitolou 

Název společnosti:  MS BOLT a.s., IČO: 25368109 

Kontaktní osoba: Simona Schneiderová, tel: 777 727 304 

Zpracovatel projektu: MS BOLT a.s. 

Výrobní program společnosti: Strojírenská činnost, výroba dílců k armaturám a 

kompletace armatur, svařované konstrukce, dílce pro 

zvedací a manipulační techniku. 

Popis projektu: Pořízení nových, modernizace a obnovu stávajících 

technologií strojírenské výroby.  

Předmět podnikání na který je 

projekt zaměřen: 

- Obrábění 

- Výroba ostatních potrubních armatur 

Celkový počet zaměstnanců: 91 

Doposud realizované projekty: - 2000 – 2005 zajištění a stabilizace výroby 

- 2007 – 2008, Rozvoj a modernizace MS 

BOLT, OPPI/Rozvoj – výzva I. 

Plánované projekty: - předkládaný projekt 

- rekonstrukce obroben 

Udržitelnost a proveditelnost: Velmi dobrá 

Tabulka 5: Shrnutí za kapitolou – popis společnosti 

6.2 Podrobný popis projektu 

6.2.1 Charakteristika projektu a soulad s podmínkami projektu 

- Specifikace předmětu projektu 

Projekt je zaměřen na pořízení nových, modernizaci a obnovu stávajících technologií 

strojírenské výroby společnosti MS BOLT a.s.. V rámci tohoto projektu dojde k pořízení 

zcela nových kovoobráběcích strojů, potřebných k výrobě komponentů armatur větších 
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rozměrů, dílců ke zvedací a manipulační technice a také k dokonalejšímu provedení obrobků 

s válcovanými závity. Budou pořízeny technologie umožňující realizaci povrchových úprav, 

kompletaci a montáž armatur. 

 

Část pořizované technologie bude úzce navazovat na stávající strojní park a doplňovat 

jej o další možnosti (CNC horizontální centrum, CNC horizontální vyvrtávačka, bezhrotá 

bruska, nebo válcovačka závitů). Druhá část pořizovaných zařízení bude pro společnost MS 

BOLT a.s. znamenat investici do zcela odlišných technologií sloužících k povrchovým 

úpravám dílců, montážím a kompletaci armatur. Díky pořizované technologii bude společnost 

schopna vyrábět dílce větších rozměrů, provádět jejich povrchové úpravy a v konečné fázi 

také montáž kulových kohoutů, čehož není v dnešní době díky nedostačujícímu vybavení, 

schopna dosáhnout. V souvislosti s rozšířením strojního parku dojde k vytvoření nových 

pracovních míst. 

 

- Popis cílů, kterých má být dosaženo 

Primárním cílem předkládaného projektu je nákup nového strojního vybavení, zařízení 

k realizaci povrchových úprav a manipulačního zařízení. Celkem se jedná o nákup 15ti 

nových strojů postavených na nejmodernějších technologiích. Instalace všech pořízených  

technologií, včetně zkušebních provozů a závěrečného vyhodnocení, je v projektu uvažována 

do 30.6.2010. Dalším cílem společnosti je navýšení výrobních kapacit výroby do 5 let o 72%. 

a zaujmutí vyššího podílu na strojírenském trhu opavského okresu v segmentu středních 

firem. Realizací tohoto projektu dojde k vytvoření čtrnácti nových pracovních míst, 

což přispěje ke snížení nezaměstnanosti v opavském okresu. 

 

- Splnění podmínek programu Rozvoj 

Předložený projekt naplňuje základní cíle Operačního programu Průmysl a podnikání 

pro období 2007-2013 v oblasti podpory růstu výkonů a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení jejich 

pozice na trhu. Cíle souvisí s Prioritní osou 2 – Rozvoj firem v oblasti podpory 

technologického rozvoje ve vazbě na zajištění rozvoje podnikatelské infrastruktury. 

Významným rysem předloženého projektu je vazba na regionální politiku. Ze zpracované 

SWOT analýzy projektu je zřejmé, že projekt reaguje na významné slabé stránky podniku.  
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6.2.2 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu 

- Stručná charakteristika projektového týmu 

Realizační tým projektu je tvořen pracovníky s odbornou způsobilostí a nabytými 

zkušenostmi, čímž je zajištěno, že realizace projektu bude probíhat v souladu s projektovými 

parametry, stanovenými termíny a podmínkami. Mezi úkoly týmu patří: 

-  stanovení parametrů zařízení - na základě současných zkušeností 

-  uskutečnění výběrových řízení 

-  projednání rozsahu dodávky s dodavateli – upřesnění parametrů 

-  zpracování harmonogramu realizace projektu  

-  uzavření smluv na dodávky zařízení  

-  zajištění financování nákupu zařízení    

-  zabezpečení přípravných prací ve společnosti 

-  příprava pracovníků  pro obsluhu a údržbu zařízení 

-  po zprovoznění zařízení vyhodnocování efektivity nového systému. 

 
- Popis nároků na prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

Vyšší technologická úroveň nově pořízených strojů bude vyžadovat zvýšení dosavadní 

kvalifikace zaměstnanců. Stávající zaměstnanci budou proškolováni průběžně v závislosti na 

instalaci a dodávkách zařízení.  Potřebná kvalifikace nových pracovníků bude zajištěna před 

nástupem, popř. v průběhu záuční doby. Zvláštní proškolení si vyžádá převážně profese 

montérů nasazených na montáž a kompletaci kulových kohoutů. Další zvyšování kvalifikace 

bude probíhat v návaznosti na uplatňování systému řízení dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.  

 

- Popis nároků na implementaci nových standardů jakosti 

V souvislostí s realizací tohoto projektu bude nezbytné integrovat do systému řízení 

firmy také systém jakosti. Hlavním cílem společnosti MS BOLT a.s. je dokončit právě 

probíhající získání certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a následně se zaměřit na jeho 

důsledné uplatňování v procesu výroby. Dodržováním těchto norem bude trvale zajištěna 

jakost výrobků, bude efektivně udržován systém řízení a s tím související dosahování 

požadované kvality produktů.  

 

- Specifikace přepočteného počtu zaměstnanců 

Nově pořízená technologie bude vyžadovat vytvoření 14ti nových pracovních míst 

s odbornou kvalifikací na pracovní pozice obráběčů kovů, montérů a obslužného personálu 
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k zařízením pro povrchové úpravy. Z hlediska požadavků na vzdělání, se předpokládá přijetí 

převážně vyučených a středoškolsky vzdělaných pracovníků. V rámci přijímání nových 

pracovníků je plánováno přijetí 3 žen.  

6.2.3 Vliv projektu na životní prostředí 

Všechna pořizovaná technologická zařízení, která jsou předmětem tohoto projektu, 

splňují podmínky technologií BAT v oblasti požadavků na úniky mazacích, chladících a 

odpadních kapalin do spodního podloží a vod. 

6.2.4 Shrnutí za kapitolou 

Základní cíl projektu: Projekt je zaměřen na pořízení nových a 

obnovu stávajících technologií strojírenské 

výroby společnosti MS BOLT a.s. Výběr 15ti 

kusů nových zařízení je úzce spojen a 

zaměřen na rozšíření a zdokonalení stávající 

výrobní technologie pořízené v rámci 

projektu OPPI/Rozvoj – výzva I.  

Naplnění základních cílů OPPI Předkládaný projekt naplňuje základní cíle 

v oblasti podpory růstu výkonů, 

konkurenceschopnosti a snížení 

nezaměstnanosti v regionech s vyšší mírou 

nezaměstnanosti 

Vytvoření realizačního týmu Rozdělení úloh a zodpovědností realizačního 

týmu s odbornou způsobilostí, složeného 

ze tří pracovníků 

Nově vytvořená pracovní místa za dobu 

realizace projektu 

14 prac. míst z toho 3 ženy/11 mužů 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Proškolováním stávajících a nově příchozích 

zaměstnanců na  manipulaci a provoz 

pořizovaného zařízení. Zvýšení kvalifikace 

vybraných montérů pro kompletaci kulových 

kohoutů 

Vliv projektu na životní prostředí Splnění podmínek technologií BAT  

Tabulka 6: Shrnutí za kapitolou – podrobný popis projektu 
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6.3 Technická specifikace projektu 

6.3.1 SWOT analýza žadatele 

 
Silné stránky 
 

 
Slabé stránky 
 

- odborná úroveň managementu 
- stabilní rozvoj společnosti 

s perspektivou  a možnostmi dalšího 
rozvoje  

- vlastní zázemí pro výrobu a instalaci 
nového zařízení 

- stálá,  promyšlená a rozvíjející se 
technologie výroby 

- dobrá zeměpisná poloha s napojením na 
infrastrukturu 

- dlouhodobé vztahy s obchodními 
partnery 

- pracovní kolektiv s odbornými 
znalostmi a zkušenostmi 

- průběžné zvyšování kvalifikace 
vlastních pracovníků 

- Výhodná poloha společnosti v areálu 
velkých strojírenských podniků 

 
 

- nekompletní a nedostatečné strojní 
vybavení a technologické zařízení 
(předmět řešení projektu) 

- chybějící zařízení k montáži a 
kompletaci armatur – absence 
vlastního produktu (předmět řešení 
projektu) 

- Omezený prostor k rozvoji společnosti 
limitovaný omezenou velikostí volných 
pozemků v areálu jiné společnosti 

- Závislost na dodávkách energie a 
stlačeného vzduchu jinou společností 
(předmět řešení projektu) 

 
   

 
Příležitosti 
 

 
Rizika 
 

- zvýšení technické úrovně podniku 
- vývoj vlastního produktu 
- rostoucí poptávka po výrobcích – vyšší 

požadavky trhu 
- možnost vstupu na nové trhy 
- současně připravované rozšíření   

výrobního programu přinese lepší 
konkurenceschopnost 

- zefektivnění výrobního procesu a 
pracovního prostředí 

- zlepšení prestiže a jména firmy  
-  

- vstup nových  konkurentů na trh 
- zhoršení platební morálky zákazníků 
- riziko poklesu poptávky po 

strojírenských produktech 
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

na trhu práce  
- pokles poptávky po průmyslových 

armaturách  
- rozšíření důsledků hospodářské krize 

 

Tabulka 7: SWOT analýza žadatele 
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6.3.2 SWOT analýza projektu 

 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 
 

- výrazná modernizace technologického 
parku 

- vytvoření nových pracovních míst 
- vznik podmínek k vývoji vlastního 

produktu 
- přizpůsobení požadavkům trhu  
- dlouhodobé obchodní vztahy 

v tuzemsku i zahraničí 
- pracovní kolektiv s dobrými odbornými 

zkušenostmi   
- projekt je dostatečně personálně 

zajištěn  při přípravě, realizaci, i při  
běžném provozu zařízení 

- odborná úroveň a zkušenosti 
realizačního týmu 

- realizace projektu bez omezení 
součastného výrobního procesu 

 

- nedostatek vlastních finančních 
prostředků 

- logistické problémy v areálu firmy 
- obtížné udržení kvality výroby (předmět 
řešení projektu) 

- absence kvalifikovaných profesí pro 
obsluhu nových zařízení 

 
 
 
 

 
Příležitosti 

 
Rizika 
 

- rostoucí poptávka po výrobcích – vyšší 
požadavky trhu 

- vytvoří se další možnost dodávek 
nových náročných výrobků novým 
odběratelům doma i v zahraničí 

- podnik se zařadí mezi výrobce se 
zvládnutou moderní technologií v ČR 

- zefektivnění výrobních procesů 
- konec hospodářské krize a nástup 

konjunktury 

- vstup nových  konkurentů na trh 
- zhoršení platební morálky zákazníků 
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

na trhu práce  
- riziko poklesu poptávky po 

strojírenských produktech 
- pokles poptávky po průmyslových 

armaturách  
- rozšíření důsledků hospodářské krize  

 
Tabulka 8: SWOT analýza projektu 

6.3.3 Podrobná specifikace pořizované technologie 

- Plazmové navařovací zařízení 

Momentálně společnost nedisponuje podobným svařovacím zařízením, v případě 

pořízení plazmového automatu navařování metodou PTA bude společnost schopna provádět 

navařování těsnících ploch armatur litinami typu stelit 6, stelit 12, stelit 21 popř. C11.11. 

pomocí práškového navařování. Plazmový automat, navařování metodou PTA bude vybavený 

polohovacím systémem hořáku v osách X, Y, Z a řízený polohovadlem v osách C, A, R.  
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Pomocí tohoto zařízení bude možné navařovat těsnící plochy o rozměrech až 1300 x 1300 

mm o hmotnosti 1000kg. 

 

 
Obrázek 4: Plazmové navařovací zařízení 

 

- Žíhací přenosné zařízení 

Žíhací přenosné zařízení přinese rozšíření nabídky služeb v oblasti žíhání dílců 

velkých rozměrů, které je pro svou velikost a obtížnou manipulaci nemožné vkládat do žíhací 

pece. Zařízení umožní tepelné zpracování svarů na komponentech z legovaných materiálů, 

pro použití za vyšších teplot (materiály provozované nad 400 stupňů). Dostupnost těchto 

služeb je na trhu obtížná (cca. 10 týdnů čekací doba). U tohoto zařízení je uvažováno 

s komerčním využitím v podobě kooperačních prací okolním průmyslovým podnikům při 

odstávkách a budování investic.  

 

- Vysokozdvižný vozík 

Společnost disponuje manipulačním vozíkem o nosnosti do 3,2t, v případě pořízení 

nového strojního zařízení a zařízení k realizaci povrchových úprav bude nutné provádět 

manipulaci s dílci o větší hmotnosti, čehož nebude, bez tohoto zařízení o požadované tonáži 

do 5t, možno zajistit a nově pořízená technologie strojního zařízení nebude plně využita.  

 

 
Obrázek 5: Vysokozdvižný vozík 
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- Lapovací zařízení 

Je používáno u opracování těsnících ploch šoupátek do velikosti DN 400 při výrobě 

nebo repasích armatur v době odstávek u zákazníka. Soustružením ani broušením nelze 

dosáhnout požadované drsnosti těsnících ploch v rozmezích Ra 0,2 – 0,4. V součastné době je 

ve společnosti toto zařízení postrádáno, což je také jedním z důvodů, proč nemůže být 

provozována kompletní výroba kulových kohoutů.  

 

- Vrta čka s parametry VR4 

Nově pořízená vrtačka s pohyblivým ramenem bude nahrazovat stojanovou vrtačku VR40 a 

malé vrtačky V20, které jsou vlivem opotřebení silně nevyhovující a nelze na nich provádět 

operace požadovaných přesností. Součastná vrtačka nemá pohyblivé rameno, aktuálně je 

možné vrtat do průměru 40mm, průměr obrobku 600mm a to pouze v ose vrtání. Nová 

vrtačka bude schopna vrtat otvory do prům. 50mm, průměr obrobku 800mm, pohybovat 

vrtákem ve třech osách, to zajistí rychlejší a přesnější provádění operací ve výrobě. 

 

 
Obrázek 6: Vrtačka 

 

-  Lis na předohyb pro skružování profilů a plechů  

Toto zařízení s požadovanou délkou lisu 2500 mm navazuje na stroj pořízený v projektu 

„Rozvoj a modernizace MS BOLT“. Jedná se o doplňující zařízení k zakružovačce plechů 

MH40-F a  profilů AR180. Zařízení bude využíváno pro předhyb konců zakružovaného 

materiálu, čímž bude docíleno lepší materiálové využitelnosti. Momentálně musí mít 

zakružovaný materiál přídavky, které se upalují a z kterých vzniká kovový, nevyužitelný 

odpad z výroby. Využitím stroje uspoří společnost v průměru až 8 % vstupního materiálu. 

 

-  Kompresor – technologie výroby stlačeného vzduchu  

Společnost MS BOLT a.s. postrádá vlastní kompresor o max. tlaku 10 bar a 

provozním tlaku 7,5 bar s maximálním požadovaným množstvím odebíraného stlačeného 
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vzduchu 4,26 m3/min při max. tlaku.  Zařízení je využíváno k tvorbě stlačeného vzduchu 

sloužícího pro pohon ručního vzduchového nářadí používaného k montáži armatur a 

ojehlování hotových dílců. Dále se stlačený vzduch používá pro provoz vrtacích a frézovacích 

center (ofukování pravítek). Momentálně je společnost  na dodávkách stlačeného vzduchu 

plně závislá na společnosti MSA a.s., která může, v případě omezení dodávek stlačeného 

vzduchu, ohrozit chod výrobního procesu v MS BOLT a.s..  

 

- CNC Horizontální vyvrtávačka,  

Opracování svařenců průmyslových armatur do velikosti  cca DN1800 nebo jiných dílců 

o rozměrech 1500 x 3000 x 3500mm. Opracování hran plechů před skružováním. CNC 

Horizontální vyvrtávačka bude doplňovat aktuální strojní park. S tímto strojem bude možno 

rozšířit výrobu komponentů ke speciálním armaturám, klapkám a jiným armaturářským 

produktům až do světlosti DN 2000. 

 

 
Obrázek 7: CNC Horizontální vyvrtávačka 
  
-  CNC horizontální centrum  

Výroba komponent na armatury velikosti DN400 nebo jiných dílců o rozměrech 

500x500x500. Doplněním stávajícího strojního parku CNC soustruhů o frézování se 

podstatně rozšíří schopnosti firmy na dodávky soustružených a frézovaných produktů, což  

umožní kompletní výrobu armatur do velikosti DN 400. V součastné době je ve společnosti 

stroj podobného typu postrádán, je požadováno 5–osé centrum se sklopným otočným stolem 

x, y, z 1000 x 850 x 900 a výsuvem smýkadla min. 420. 
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- Tlaková stolice se záznamovým zařízením 

V minulém období bylo investováno do strojního parku zaměřeného na výrobu 

komponent průmyslových armatur. Investicí do tlakové stolice bude společnost schopna 

kompletně dokončit průmyslové armatury včetně zajištění tlakových zkoušek. Tlakové 

zkoušky bude možno na požadovaném zařízení provádět až do DN 1000.  Oblast služeb bude 

rozšířena také na zkoušení tlakových nádob průmyslových armatur před expedicí zákazníkovi. 

Průzkumem trhu je zjištěno, že armaturářské podniky tyto služby nenabízejí, ale naopak o ně 

samy projevují zájem. Záznamové zařízení zajistí kvalitu vyráběných armatur a doloží ji 

potřebnou certifikační listinou z náměru zkoušky.  

 

 
Obrázek 8: Tlaková stolice se záznamovým zařízením 

 

- Válcovačka závitů 

Válcovačka závitů bude náhradou za součastný stroj s nedostačujícími parametry a 

přesností. Po vyválcování závitů na součastném stroji a následném proměření pracovníky OŘJ 

docházelo z důvodu nedodržení rozměrů k opravám závitů a tím narůstajícím výrobním 

nákladům, čemuž bude, díky nové technologii, zamezeno. Momentálně je společnost schopna 

válcovat závity na materiálu do pevnosti 10.9  se stoupáním do 4,5 . Na nově pořízeném 

zařízení bude moci válcovat materiály až do pevnosti 12.9. o vyšším stoupání, závity typu 

RD - 8 aj. U zakázek, kde je potřeba využívat válcování závitů, se díky nově pořízené 

technologii rozšíří výroba až o 30%.  
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Obrázek 9: Válcovačka závitů 
 

-  Bezhrotá bruska 

Operace prováděné na bezhroté brusce jsou jedním ze stěžejních kroků ve výrobě nutné 

k přesnému broušení průměrů strojů před válcováním závitů. Lze ji využívat také při 

dokončovacích operacích pro výrobu přesných průměrů kolíků a čepů. Součastná bezhrotá 

bruska kterou společnost vlastní, je ovládána hydraulicky a nedosahuje potřebných přesností. 

Opětovné najíždění není přesné a je problematické brousit obrobky v požadovaných 

tolerancích. Při poruchách hydrauliky dochází k ekologickým zátěžím, čemuž bude náhradou 

nové CNC brusky zamezeno. Požadovaná přesnost nového zařízení je 0,005mm. 

 

 
Obrázek 10: Bezhrotá bruska 
 

- Ultrazvuková vana 

Slouží pro čistění komponent před konzervací a uskladněním nebo k odmaštění před 

konečnou montáží komponent. Dále je důležitým zařízením používaným před aplikací 

nátěrových hmot. S ohledem na rozšíření služeb v oblasti povrchových úprav je toto zařízení 

nezbytné. Zařízení je důležité také k odstranění olejů před konečnou montáží, u které musí být 

dílce naprosto čisté. Požadovaný objem nádrže je 900 l,  o rozměrech 1000x1000 mm 
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s výškou hladiny 900mm, to zajistí oplach komponentů potřebných velikostí k následné 

kompletaci armatur.  

 

 
Obrázek 11: Ultrazvuková vana 

 

-  Tryskací kabina a  kabina pro realizaci povrchových úprav 

 Tryskací kabina úzce souvisí s využíváním zařízení pro realizaci povrchových úprav. 

Slouží k tryskání okují, rzi, starých nátěrových vrstev a všech ostatních povrchových nečistot 

až na základní, čistý kov. Toto je momentálně prováděno prostřednictvím kooperantů. Na 

tryskané dílce je následně nanášen nátěr. Lakovna i tryskárna bude využívána pro svařence  o 

rozměrech cca. 1500 x 3000 x 3500mm.  

 

 
Obrázek 12: Tryskací kabina 

6.3.4 Shrnutí za kapitolou 

Technická specifikace projektu srovnává, ve zpracovaných SWOT analýzách, silné a 

slabé stránky organizace společně s příležitostmi a hrozbami, kterým je společnost vystavena. 

Slabé stránky společnosti jsou především v nekompletním a nedostačujícím technologickém 

zařízení, což řeší tento projekt. V případě jeho realizace dojde ve společnosti ke kompletnímu 
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doplnění strojního zařízení a následně k uspokojení potřeb trhu v oblasti armaturářství. Vedle 

slabých stránek podniku jsou také významným faktorem jeho příležitosti, které mohou být 

využity za podpory strukturálních fondů EU.   

6.4 Časový harmonogram projektu 

Realizace projektu INOVACE 2009 bude probíhat v několika etapách. Jednotlivé 

etapy projektu jsou členěny dle délky dodacích lhůt dodavatelů pořizovaných technologií a na 

základě předchozích zkušeností s dodávkami a instalací strojírenské technologie. 

6.4.1 Zahájení projektu 

Projekt a jeho realizace byly zahájeny 13.7.2009 výběrem vhodné technologie, 

strojního vybavení a celkové koncepce výrobního programu společnosti. V současné době 

probíhá lhůta pro podávání nabídek k výběrovým řízením. 

6.4.2 Ukončení projektu 

Datum ukončení projektu je 30.6.2010. K tomuto datu by měla být nainstalovaná a ve 

funkčním, provozuschopném stavu všechna zařízení. 

6.4.3 Členění projektu do etap 

Realizace projektu bude probíhat ve třech etapách, rozvržených dle níže uvedené 

tabulky. Jednotlivé etapy budou průběžně sledovány a monitorovány realizačním týmem, 

který bude vyhodnocovat, sledovat a koordinovat průběh realizace projektu tak, aby nedošlo 

ke zbytečným ztrátám v probíhajícím výrobním procesu společnosti a byl zajištěn plynulý 

průběh realizace projektu. 

Číslo 
etapy 

Název pořizované 
technologie 

Datum 
zahájení  

Datum 
ukončení 

Způsobilé 
výdaje (tis. 
Kč) 

Požadovaná 
dotace (tis. 
Kč) 

1 Zařízení s tří 
měsíční dodací 
lhůtou 

13.7.2009 28.2.2010 9 450 4 000 

2 Zařízení 
s šestiměsíční 
dodací lhůtou 

13.7.2009 30.5.2010 35 300 15 500 

3 Zařízení 
s osmiměsíční 
dodací lhůtou 

13.7.2009 30.6.2010 1 830  500 

Celkem  46 580 20 000 
Tabulka 9: Plán etap projektu 



 

 46 

6.4.4 Průběh realizace projektu 

Přípravné práce - výběr a specifikace rozsahu dodávek 
- sběr informací  o pořizovaném zařízení 
- určení požadavků 

Výběrová řízení - vyhlášení výběrového řízení 
- vyhodnocení nabídek a určení vítěze 

výběrového řízení 
Dodávky - podpis smlouvy s vítězem výběrového 

řízení 
- příprava prostoru pro instalovaný stroj 

Instalace - instalace zařízení 
- provozní zkoušky zařízení 
- seznámení obsluhy, proškolení 

Zkušební provoz - prověření schopností a parametrů stroje 
Vyhodnocení zkušebního provozu - vyhodnocení a porovnání 

požadovaných parametrů se skutečnými 
Žádost o proplacení dotace  
Tabulka 10: Průběh realizace projektu 

6.4.5 Udržitelnost projektu po jeho dokončení 

Projekt „INOVACE2009“ je udržitelný i po svém ukončení. Konstatování 

udržitelnosti vychází z výpočtů doby návratnosti, NPV a IRR v rámci modelovaného cash 

flow projektu. Doba návratnosti v rámci projektu má hodnotu 4,57 při průměrné době 

odepisování investice 8,6 let.  Výnosnost projektu ve výši 35,41% vychází z  výnosů, které 

byly modelovány na základě dlouhodobých obchodně dodavatelských vztahů, kapacitních 

možností pořizovaných technologií a také na základě dohod s dodavateli a odběrateli pro 

období modelace projektu. 

6.4.6 Shrnutí za kapitolou 

Zahájení projektu:  13.7.2009 

Ukončení projektu:  30.6.2010 

Počet etap projektu:  3 

Doba návratnosti investice: 4,57 let při době odepisování investice 8,7 let 

Výnosnost projektu:  35,41% 
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6.5 Marketingová analýza 

6.5.1 Popis trhu 

Zázemí společnosti MS BOLT a.s., včetně výrobních provozů, je situováno 

v Moravskoslezském kraji s vysokou tradicí strojírenství a armaturářství. Celková koncepce 

projektu vychází z velkých zkušeností s tímto regionálním trhem, z detailní znalosti množství 

kooperantů v tomto regionu. Přestože je světové hospodářství zasaženo krizí, tak trh 

průmyslových armatur je takřka nedotčen. Dochází k akceleraci investic do distribuce plynu, 

ropy a výstavby nových energetických zdrojů.   

 

- Definice zákaznických segmentů 

Strojírenská výroba společnosti MS BOLT a.s. je zaměřena na zakázkovou výrobu 

obrobků a dílců vyráběných jak ze standardních tak i  atypických materiálů. 

 

 V současnosti se výroba intenzivně rozvíjí směrem ke komponentám  průmyslových 

armatur se zaměřením na tělesa a víka kulových uzávěrů, svařence uzavíracích klapek, 

opracování dílců třmenových šoupátek aj. Společnost MS BOLT a.s. může dodávat na trh 

dílce pro armatury do DN 300, toto je limitováno stávajícím strojním parkem. Pořízení nové 

technologie zajistí vyšší využití  soustruhů v kombinaci s frézováním, čímž rozšíří nabídku 

výkonu a komplexní služby včetně tepelného zpracování na stávajícím zařízení, to společnosti 

zajistí větší konkurenceschopnost a rozšíření dodávek obráběných dílců a komponent k 

průmyslovým armaturám až do DN 600. Společnost bude dále schopna poskytovat služby 

tepelného zpracování a úpravy povrchu komponent až do velikosti 3000 x 2000 x 2000 mm, 

které jsou na regionálním trhu  těžko dostupné. 

 

Vzhledem k požadavkům hlavních odběratelů a kooperantů na dodávky kompletních 

kulových kohoutů, je zásadní pořídit a doplnit nové technologie umožňující kompletaci a 

montáž těchto kohoutů do velikosti DN 300. Tímto krokem se MS BOLT a.s. zařadí mezi 

výrobní společnosti s vlastním produktem a s kompletní technologií výroby, což ji zajistí 

budoucnost a lepší postavení na armaturářském trhu. Výrobní program společnosti bude i 

nadále zaměřen na výrobu komponentů k průmyslovým armaturám. 
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Realizací investic do zařízení na povrchovou úpravu kovů se rozšíří okruh odběratelů 

a uspokojí poptávka potenciálních zákazníků, kterou musí společnost v součastné době, 

vzhledem absenci tohoto zařízení, odříkat. 

 

- Potenciál trhu 

Celosvětový růst investic do odvětví energetiky a distribuce ropy a plynu zvyšuje 

poptávku po průmyslových armaturách, což pozitivně ovlivňuje situaci v regionu, kde jsou 

soustředěny nejvýznamnější strojírenské společnosti. Vysoká koncentrace těchto společností 

napomáhá rozvoji společnosti MS BOLT a.s. Společnost MS BOLT a.s. již řadu let kooperuje 

s významnými společnostmi Opavska, jako jsou. např. MSA a.s., ARMATURY Group a.s., 

ARAKO, spol. s r.o., aj. Rozšíření výrobního programu povede k nárůstu zakázek právě od 

těchto obchodních partnerů a zvýší šance na proniknutí do zemí evropské unie a světa.  

 

- Popis konkurence 

Mezi největší konkurenty můžeme zařadit středně velké, strojírenské společnosti 

sídlící v moravskoslezském kraji a které jsou vybaveny podobným technologickým 

vybavením jako společnost MS BOLT a.s.. Mezi konkurenční firmy můžeme zařadit např. 

SKOL Krnov s. r. o., Strojírny Vehovský s. r. o., Opavské strojírny s. r. o.. Skutečnost, že je 

MS BOLT a.s. umístěna v areálu společně se dvěmi klíčovými výrobci armatur 

Moravskoslezského kraje, zásadně zvyšuje možnosti operativního řešení požadavků, 

minimalizuje časové prodlevy, umožňuje okamžitou reakci na jejich požadavky a významně 

snižuje přepravní náklady. 

 

- Odběratelé (zajištění odbytu) 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled stabilních odběratelů společnosti a 

předpokládaný růst obratu jejich zakázek při pořízení nových a doplnění stávajících 

technologií v následujících letech. Díky pořízení tryskacího zřízení a kabiny pro realizaci 

povrchových úprav, které jsou v součastné době v moravskoslezském kraji prakticky 

nedostupné, se předpokládá rozšíření okruhu odběratelů, kteří by se měli v budoucnu zařadit 

mezi stálé zákazníky společnosti.  
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Přehled odběratelů % objemu 

produkce / hodnota v Kč tis. Kč n-2  n-1  n  n+1  n+2  

   % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

CMA s.p.a. tis. Kč 28 13 328 30 14 840 20 17 000 20 26 124 20 27 430 

ISMM Trading a consullting s. r. o. tis. Kč 17 8 092 13 6 431 14 11 900 14 18 287 14 19 201 

Armatury Group a.s. tis. Kč 17 8 092 17 8 410 23 19 550 16 20 899 24 32 916 

Husky Injection molding sys. tis. Kč  8 3 808 4 1 979 5 4 250 6 7 837 6 8 229 

Giga s. r. o. tis. Kč  1 476 1 495 1 850 2 2 612 2 2 743 

MSA a. s. tis. Kč  11 5 236 13 6 431 13 11 050 15 19 593 6 8 229 

Ostatní tis.Kč 18 8 568 22 10 883 24 20 400 28 36 574 28 38 402 

n … rok/y realizace projektu            

Tabulka 11: Přehled odběratelů – objem produkce 

 

- Dodavatelé 

Součastní dodavatelé společnosti patří k významným a spolehlivým obchodním 

partnerům, s kterými lze počítat i v budoucnu při navýšení zakázkové výroby a potřeby 

zvýšených dodávek materiálu, což zabezpečí úspěšnou realizaci projektu. 

Přehled odběratelů % objemu 

produkce / hodnota v Kč tis. Kč n-2  n-1  n  n+1  n+2  

    % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Armatury Group a.s. tis. Kč 18 4 751 21 5 571 19 7 315 21 9 265 21 9 069 

CAPRIN  S.p.A.  tis. Kč 20 5 279 30 7 958 25 9 625 26 11 470 27 11 660 

MSA, a.s.  tis. Kč 11 2 903 11 2 918 13 5 005 16 7 059 14 6 046 

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.  tis. Kč 4 1 056 4 1 061 8 3 080 10 4 412 14 6 046 

RKL Opava, spol. s r.o.  tis. Kč  3 792 2 531 4 1 540 5 2 206 8 3 455 

Ostatní tis. Kč  44 11 614 32 8 490 31 11 935 22 9 706 16 6 910 

n … rok/y realizace projektu            

Tabulka 12: Přehled dodavatelů – objem produkce 

 

- Možné substituty produktu 

Pořizované stroje a ostatní zařízení nemají využití pouze v oblasti výroby 

průmyslových armatur, veškerá pořizovaná technologie je technologie univerzálního typu. 

Rozsah jejich možností je velice široký. Technologii lze využít k výrobě jiných strojírenských 

dílců pro stavebnictví, zemědělství a strojírenství se zakázkovou výrobou. Společnost MS 

BOLT a.s. se v současnosti zabývá, kromě výroby komponentů pro průmyslové armatury, 

také výrobou pevnostních šroubů, dílců ke zvedací technice, montáži a výrobě svařovaných 

konstrukcí aj., veškerá pořizovaná technologie se dá, kromě komponentů k armaturám, použít 
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také na výrobu jiných produktů. Z tohoto důvodu nebude v případě výpadku armaturářských 

společností (což se díky celosvětovému nárůstu armaturářství nepředpokládá) problém 

s využitím pořizované technologie k výrobě uvedených dílců a rozšíření spolupráce se 

stávajícími odběrateli dílců ke zvedací a manipulační technice, pevnostních šroubů atd.  

6.5.2 Marketingová strategie 

- Popis produktu 

Společnost MS BOLT a.s. se v první řadě zaměřuje na výrobu a opracování 

komponent k výrobě průmyslových armatur, výrobu šroubů, kolíků, hřídelí atypických 

rozměrů a materiálů, svařované konstrukce a opracování dílců pro zemědělskou techniku, 

výrobu skruží a dílců k zvedací a manipulační technice. Jedná se o výrobky u nichž je 

vyžadovaná přesnost obrábění, která je ovlivněna výrobní technologií. Díky realizaci projektu 

„Rozvoj a Modernizace MS BOLT“, který se uskutečnil v minulých letech, bylo ve 

společnosti pořízením nové technologie docíleno požadovaných přesností obrobků. 

V součastné době by chtěla společnost MS BOLT a.s. doplnit a tím zdokonalit svůj výrobní 

program o kompletní výrobu kulových kohoutů do velikosti DN 400, na které momentálně 

vyrábí pouze jednotlivé komponenty. K docílení plánů společností je zapotřebí dovybavení 

obrobny a montážní dílny o potřebné technologické zařízení, které bude moci společnost 

mimo jiné využívat také v oblasti strojírenských služeb a kooperací. Po získání zkušeností 

s výrobou uvedeného typu kulových kohoutů má společnost v plánu rozšířit výrobu a 

kompletaci také jiných druhů průmyslových armatur. 

 

 
Obrázek 13: Ukázka vyráběných dílců společnosti MS BOLT a.s.
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- Cena 

Ceny výrobků společnosti MS BOLT jsou variabilní, což je dáno charakterem 

zakázkové výroby, zadáním objednatele a dále pak potřebnými kooperacemi. Kalkulace ceny 

je zpracovávána interním výpočtovým programem firmy. Pracnost jednotlivých výrobků je 

stanovována dle výpočtu jednicových (tac) a přípravných (tbc) norem spotřeby práce 

vynásobených sazbou daných pracovišť. Sazby jednotlivých pracovišť jsou aktualizovány 

technologem společnosti. 

 

V dlouhodobém horizontu porovnávání cen s konkurencí opavského i 

moravskoslezského regionu můžeme konstatovat, že ceny společnosti MS BOLT a.s. jsou 

konkurenceschopné.  Výraznou konkurenční výhodu společnost získá pořízením a instalací 

nejmodernějšího zařízení pro finální úpravu výrobků jako je tryskací zařízení a lakovna, což 

výrazně zvýší přidanou hodnotu pro zákazníka..  

 

- Propagace 

Nově pořízené technologie budou propagovány ve dvou směrech. Za prvé to bude 

směrem k dlouholetým obchodním partnerům, kde hlavním cílem bude seznámení 

s možnostmi nových technologií se zaměřením na zvýšení přesnosti obrábění a s tím 

související možnosti rozšíření a zvýšení produkce.  

 

Druhým směrem propagace možností MS BOLT a.s. bude získávání nových 

zákazníků v rámci regionu působnosti. Propagace bude realizována převážně intenzivní 

prezentací formou pravidelně aktualizovaných internetových stránek společnosti a osobním 

kontaktem obchodníků s potencionálními zákazníky. Součástí propagace bude i instalace 

informačních prostředků, které budou informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční 

spoluúčasti EU. 

 

- Distribuce 

Distribuce produktů společnosti MS BOLT a.s. je realizována přímým prodejem bez 

využití mezičlánků v podobě prodejních a přepravních firem. 

6.5.3 Shrnutí za kapitolou 

Společnost MS BOLT a.s. se již řadu let úspěšně prosazuje i jako kooperant významných 

armaturářských firem opavského regionu. Současně je i prověřeným a úspěšným dodavatelem 
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zakázkových strojírenských dílců. Vzhledem ke své lokalizaci ve společném areálu 

s armaturářskými firmami, se díky nově pořizovaným technologiím a rozšířením výrobního 

programu zařadí mezi žádané dodavatele komponentů větších rozměrů, splňujících 

nejpřísnější požadavky na kvalitu a zpracování. Pozici společnosti současně posílí i 

dovybavení montáže a pořízení zařízení k realizaci povrchových úprav, což výrazně zkrátí 

dodací lhůty výrobků, neboť se eliminují převozy a čekací lhůty na provedení povrchových 

úprav u specializovaných firem.  Dlouholetá a prověřená spolupráce s dodavateli a odběrateli, 

spolu s nasazením cílené propagační aktivity, dává předpoklady naplnění kapacity nově 

pořizovaných technologií a splnění ukazatelů vytyčených v rámci realizačního týmu projektu. 

6.6 Finanční analýza projektu 

Finanční analýza projektu je zaměřena na rozbor finančních toků projektu a výpočet 

kritérií efektivnosti investice, mezi které řadíme čistou současnou hodnotu (NPV), vnitřní 

míru výnosnosti (IRR) a diskontovanou dobu návratnosti (DDN). Všechna uvedená kritéria 

respektují časové hledisko. 

6.6.1 Základní ekonomické ukazatele 

Základní ekonomické ukazatele poskytují v první tabulce stručný přehled vývoje za 

jednotlivá období projektu. Druhá tabulka uvádí vývoj základních ekonomických ukazatelů 

celkem za společnost. Značný nárůst tržeb je vidět už v druhém roce realizace projektu. 

V tomto roce  dojde k postupnému zařazování pořizované technologie do výrobního procesu. 

Nejvýznamnější nárůst provozního hospodářského výsledku bude ve třetím roce realizace 

projektu. 

ZA PROJEKT       

Ukazatel jednotka    n-2 n-1 n n+1 n+2 

Výkony  tis. Kč   23200 29900 31200 

Tržby za prodej vlast. výr. a služeb  tis. Kč   23200 29900 31200 

Export  tis. Kč   1 000 2 000 2 000 

Přepočtený počet pracovníků počet tis. Kč   14 16 18 

Provozní hospodářský výsledek  tis. Kč   1812 4272 4602 

Přidaná hodnota  tis. Kč   9600 12080 12430 

Spotř. materiálu a energie a služby  tis. Kč   13600 17820 17150 

n … rok/y realizace projektu       

Tabulka 13: Vývoj základních ukazatelů projektu 
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ZA SPOLEČNOST CELKEM       

Ukazatel jednotka    n-2  n-1  N  n+1  n+2 

Výkony  tis. Kč 57169 89 200 119 204 132401 139 021 

Tržby za prodej vlast. výr. a služeb  tis. Kč 56 670 88 000 117600 130 620 137151 

Export  tis. Kč 17000 15000 17000 18000 19000 

Přepočtený počet pracovníků počet tis. Kč 77 91 105 107 109 

Provozní hospodářský výsledek  tis. Kč 1767 2 599 13 970 11 819 21 529 

Přidaná hodnota  tis. Kč 56 670 88 000 54008 59987 62986 

Spotř. materiálu a energie a služby  tis. Kč 21084 44 586 59 583 66 180 69 489 

n … rok/y realizace projektu       

Tabulka 14: Vývoj základních ukazatelů společnosti 
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Graf 3: Vývoj základních ukazatelů za projekt 
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Graf 4: Vývoj základních ukazatelů za společnost 
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6.6.2 Náklady a výnosy spojené s projektem 

Níže uvedená tabulka podává přehled  plánovaných nákladů na pořízení investice. 

Celý projekt je rozdělen do tří etap, celková hodnota projektu činí 48,8 mil. Kč, celkové 

způsobilé výdaje projektu 46,8 mil. Kč. Hodnota nezpůsobilých výdajů je v celkové výši 2.2 

mil. Kč, do této hodnoty jsou zahrnuty plánované náklady na stavební úpravy nutné 

k zabudování pořizovaných technologií.  

 

č.ř. 

Etapa Návrh nové technologie 
Stavební 

úpravy 

Způsobilé 

výdaje/tis. Kč 

(pořizovací 

hodnota) 

Celkem 

investiční 
Publicita 

Celkem 

neinvestiční 

Nezpůsobilé 

výdaje/tis.Kč 

(Stavební 

úpravy)  

Celkové 

náklady 

projektu / tis. 

Kč 

1 1 Navařování - plazma 0 3 000 3 000   0 0 3 000 

2 1 Žíhací přenosné zařízení 0 1 200 1 200   0 0 1 200 

3 1 Ultrazvuková vana 10 1 200 1 210   0 10 1 210 

4 1 Vysokozdvižný vozík 5t 0 1 500 1 500   0 0 1 500 

5 1 Lapovací zařízení 0 1 000 1 000   0 0 1 000 

6 1 
Vrta čka s parametry VR4, 15 700 715   0 15 715 

7 1 

Lis na předohyb pro 

skružování profilů 
30 600 630   0 30 630 

8 1 

Kompresorovna (vč. 

kompletní technologie 

výroby stlačeného vzduch), 

50 250 300   0 50 300 

 

Celkem 

/1etapa 
 105 9 450 9 555 0 0 

105 9555 

9 2 Horizontka 130 2000 18 000 20 000   0 2000 20 000 

10 2 

Kompletní tlaková stolice se 

záznamovým zařízením 
10 3 000 3 010   0 10 3 010 

11 2 CNC Horizontální centrum 15 9 000 9 015   0 15 9 015 

12 2 Válcování závitů UPW 31 15 2 800 2 815   0 15 2 815 

13 2 

Bezhrotá bruska "Centrles" 

BB 10, BB 6 
15 2 500 2 515   0 15 2 515 

 

Celkem 

/2etapa 
 2 055 35 300 37 355 0 0 2055 37355 

14 3 Tryskací kabina 40 980 1 020   0 40 1 020 

15 3 

Zařízení pro realizaci 

povrchových úprav 
30 850 880   0 30 880 

 

Celkem 

/3etapa 
 70 1 830 1 900 0 0 

70 1900 

  Publicita       10 10     

18  Celkem 2 230 46 580 48 810 0 0 2 230 48 810 

Tabulka 15: Plán nákladů projektu 
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Graf 5: Výdaje projektu 

6.6.3 Vyvolané přínosy za projekt 

V prvním roce realizace projektu se neočekává žádné navýšení výkonů. V tomto roce 

dojde k uskutečnění výběrových řízení a podpisu smluv o dodávkách. Samotné dodávky 

technologie s následným zavedením do provozu budou prováděny v prvním a druhém 

kvartálu následujícího roku. V tomto období očekáváme pořízení veškeré technologie týkající 

se tohoto projektu a následné navýšení výkonů a souvisejících nákladů. Plán výkazu zisků a 

ztrát realizace projektu je uveden v příloze této práce.  
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Graf 6: Plánovaný vývoj tržeb projektu 

6.6.4 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné 

investiční alternativy. Teoreticky vyjadřuje nejlepší možný výnos alternativní investice 
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k investici posuzované. Slouží k převodu budoucí hodnoty hotovostních toků na jejich 

hodnotu současnou pomocí tzv. diskontování. Pro účely výpočtu byla zvolena aktuální 

diskontní sazba ve výši 3,88%.  

6.6.5 CF, NPV, IRR 

V důsledku poskytnutí dotace očekáváme: čistou současnou hodnotu při diskontní 

sazbě 3.88% ve výši 42,99 mil. Kč, vnitřní míra výnosnosti dosahuje 35,41 % a díky 

poskytnuté dotaci bude návratnost investice 4,57 roku. Tabulka s výpočty hodnotících 

ukazatelů projektu je uvedena v příloze této práce. 

6.6.6 Zdroje financování 

Financování projektu bude probíhat následovně: 

- vlastní zdroje 20% 

- úvěr poskytnutý financující bankou – 60% (již předběžně projednáno u České spořitelny 

a.s.) 

- navýšení základního jmění, popř. půjčka majitele společnosti – 20% 

6.7 Závěrečné zhodnocení projektu 

Společnost MS BOLT a.s. je zavedenou společností působící již dvanáctým rokem 

v rámci strojírenské výroby opavského regionu. Činnost společnosti je zaměřena na výrobu 

a zpracování atypických dílců dle dodané výkresové dokumentace, výrobu svařovaných 

konstrukcí a především výrobu komponentů k armaturám. V minulých letech společnost 

provedla značné investice do modernizace strojního parku, čímž výrazně posílila kvalitu 

a průběh výrobního procesu a upevnila svou pozici na trhu. Společnost si za dobu svého 

působení získala stálý okruh stabilních obchodních partnerů jejichž požadavky a nároky se 

neustále zvyšují a to nejen na kvalitu a rychlost, ale také na sortiment výrobků 

a strojírenských služeb. V součastné době jsou hlavními nedostatky a slabou stránkou 

společnosti absence vlastního produktu a neschopnost uspokojovat komplexní požadavky 

trhu.  

 

V rámci dlouhodobé strategie rozvoje firmy předkládá společnost MS BOLT a.s. tento 

projekt, který řeší schopnost výroby reagovat na nejmodernější trendy požadavků trhu 

v oblasti zpracování, produktivity i vlivu na životní prostředí. Nově pořizované technologie 

v počtu 15 ks a celkové hodnotě 46,8 mil. Kč vytvoří 14 nových pracovních míst.  
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 V případě nákupu nových strojů se jedná především o výkonné obráběcí stroje pro 

přesné obrábění velkých těles, dále o zařízení a vybavení montážní dílny využitelné ke 

kompletaci armatur a tryskací a lakovací kabiny, kde jsou současné termíny na využití těchto 

služeb u dodavatelů příliš dlouhé. Realizace a pořízení investic bude probíhat od 13.7.2009 do 

30.6.2010. Průběžné navyšování výroby a příjmů je očekáváno během roku 2010 a dále pak 

2011. Vedle přímých přínosů projektu vzniknou, realizací projektu, pozitivní přínosy třetím 

osobám. Jedná se o odvedené daně a přínosy z nově vytvořených pracovních míst. 

 

 Předkládaný projekt je udržitelný i po svém ukončení. Konstatování udržitelnosti 

vychází z výpočtů doby návratnosti, NPV a IRR v rámci modelovaného cash flow projektu. 

Doba návratnosti v rámci projektu má hodnotu 4,57 let při průměrné době odepisování 

investice 8,6 roku. Čistá současná hodnota je při 3,88 % diskontní sazbě kladná ve výši cca 

42,99 mil. Kč a vnitřní míra výnosnosti dosahuje 35,41 %. Výnosnost projektu vychází 

z realistických výnosů, které byly modelovány na základě dlouhodobých obchodně 

dodavatelských vztahů, kapacitních možností pořizovaných technologií a samozřejmě na 

základě dohod s dodavateli a odběrateli pro období běhu projektu. 

 

Předkládaný projekt „INOVACE 2009„ naplňuje základní cíle Operačního programu 

Podnikání a inovace pro období 2007-2013 v oblasti podpory růstu výkonů a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou 

nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu. 
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7 MONITORING PROJEKTU 

V případě přidělení finančních prostředků ze strukturálních fondů, musí společnost 

vykazovat monitorovací zprávy. Veškeré monitorovací zprávy společně s termíny jejich 

podání jsou uvedeny v aplikaci eAccount. Po přihlášení do aplikace stačí vyplnit patřičné 

formuláře, podepsat elektronickým podpisem a odeslat ke zpracování.  

7.1 Typy a lhůty monitorovacích zpráv 

Monitorovací zprávy jsou rozčleněny do následujících typů:  

 

- průběžné čtvrtletní monitorovací zprávy – vykazují se v období od přidělení dotace, do 

jejího proplacení, 

- doplňující monitorovací zprávy – zpráva doplňující etapu předcházejících 

monitorovacích zpráv, ve zprávě jsou uvedeny základní ukazatele a v přílohách 

přiloženy aktuální výkazy, účetní závěrka, případně zpráva auditora, 

- závěrečná zpráva – podává se po úplném ukončení projektu, 

- průběžné etapové zprávy – jsou podávány v období od přidělení dotace, do jejího 

proplacení, 

- monitorovací zprávy – podávají se po ukončení projektu, vždy 1x za rok. 

-  

Nejvíce monitorovacích zpráv vykazuje společnost v období od přidělení dotace po 

ukončení projektu, v tomto období společnost vykazuje v průměru 4 monitorovací zprávy 

ročně. Po ukončení projektu společnost podává monitorovací zprávy vždy 1x za rok po 

dobu následujících 5ti let. 

7.2 Obsah monitorovacích zpráv 

Jednotlivé monitorovací zprávy se od sebe liší obdobím, za které jsou vykazovány a 

formou jednotlivých formulářů. Ve většině monitorovacích zpráv jsou sledovány podobné 

údaje, jako např: 

- číslo etapy, 

- datum zahájení a ukončení etapy, 

- stav etapy, 

- harmonogram dodržení etapy, 
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- investiční výdaje, 

- neinvestiční výdaje, 

- způsobilé výdaje, 

- nezpůsobilé výdaje, 

- spolufinancování výdajů z vlastních zdrojů, 

- nově vytvořená pracovní místa (muži/ženy), 

- přidaná hodnota, 

- závazné ukazatele - instalovaná technologie, 

- kraj zpracování, 

- místo realizace, 

- atd. 

 

Monitorovací zprávy slouží ke sledování udržitelnosti projektu. Jsou vykazovány 

v období po ukončení realizace projektu. Ukázka některých předvyplněných monitorovacích 

zpráv je k nahlédnutí v příloze této práce.  
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ZÁVĚR 

Práce se zabývá pořízením nových technologií pro strojírenskou společnost za 

podpory strukturálních fondů Evropské unie. Seznamuje s uvedenou problematikou a vede 

potenciální žadatele k vytvoření žádosti o získání dotace. Cílem této práce bylo seznámit 

čtenáře s možnostmi využití strukturálních fondů, kterých mohou malé a středně velké 

organizace využívat ve svém podnikatelském počínání a tím docílit upevnění pozice na trhu a 

zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, navrhnout podnikatelský záměr k pořízení nových 

technologií pro strojírenskou společnost a uvést administrativní záležitosti, související 

s problematikou dotačních programů. Všechny určené cíle byly v práci splněny. 

 

První část práce se zabývá obecným popisem strukturálních fondů Evropské unie a 

0peračního programu Podnikání a inovace, kde je přiblížen důvod a využívání dotací ze 

strukturálních fondů. Tato část uvádí čtenáře do problematiky strukturálních fondů Evropské 

unie, nastiňuje jejich oblasti podpory a seznamuje s rozčleněním OPPI. Prostřednictvím 

tohoto programu a agentury Czechinvest, která jednotlivé programy zaštiťuje,  může 

společnost získat finanční prostředky na pořízení technologického zařízení, nebo získat jinou 

finanční podporu nutnou k realizaci svých podnikatelských záměrů.  

 

V následující části je podrobný popis programu Rozvoj, který vychází z OPPI. V 

této části se čtenář seznamuje s cílem programu, jeho popisem a podmínkami. Zmiňuje, v 

kterých případech je vhodné se na tento program zaměřit a začít uvažovat o jeho využití a 

uvádí možnosti pořízení nových technologií pro danou společnost. 

 

Práce čtenáře neseznamuje pouze s informacemi potřebnými k získání dotace, ale také 

s informacemi týkajícími se internetové aplikace e-Account, prostřednictvím které probíhá 

veškerá komunikace mezi agenturou Czechinvest a žadatelem. Díky této aplikaci si může 

žadatel založit účet a v něm po přihlášení  vkládat žádosti a komunikovat s přiděleným 

projektovým manažerem. 

 

Součásti této práce je také ukázka realizovatelnosti projektu, vypracovaná v prostředí 

středně velké společnosti zabývající se armaturářstvím a kovoobráběčstvím. Realizovatelnost 

projektu vychází z předepsané osnovy agentury Czechinvest, kterou musí žadatelé o dotaci 
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dodržet. Realizovatelnost projektu využívá nástrojů dostupných na internetových stránkách 

www.czechinvest.cz, jejich využívání je agenturou doporučené pří tvorbě podnikatelského 

záměru, sloužícího k podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU. Zde uváděný 

podnikatelský záměr může sloužit jako inspirace k vypracování projektu ostatním žadatelům, 

kteří nevědí jaké informace by měla realizovatelnost projektu zahrnovat a co by mělo být 

obsahem jednotlivých bodů, což považuji za jeden z hlavních přínosů této práce . 

 

 Kapitola zabývající se monitoringem projektu  shrnuje základní požadavky, které jsou 

kladeny na monitorovací zprávy. Poukazuje převážně na intervaly monitorovacích zpráv, 

druhy monitorovacích zpráv a jejich obsah, v přílohách jsou uvedeny ukázky projektů 

realizovaných v minulých letech, které mohou potencionálním příjemcům dotace přiblížit 

jejich vykazování a poskytnout pomoc s jejich vykazováním.  

 

V této práci byl popsán průběh, administrativa a realizace projektu předkládaného 

žadatelem o dotaci ze strukturálních fondů EU Operačního programu Podnikání a Inovace. 

Aktuální informace k danému tématu a programu jsou členěny do patřičných kapitol tak, aby 

byly přehledné, ucelené a pro budoucího žadatele o finanční zdroje Evropské unie, dostatečně 

srozumitelné. Před zahájením každého projektu předkládaného strukturálním fondům EU je 

nutné uvědomit si cestu, kterou bude žadatel v průběhu projektu procházet. Zajistit finanční 

zdraví podniku a dobře zvážit všechna pro a proti, která realizace projektu přinese. 

Společnosti pohrávající si  s myšlenkou využití strukturálních fondů by neměly podceňovat 

nabídku, která jim je ze strany strukturálních fondů nabízena, na druhou stranu  by neměly 

také přeceňovat své možnosti a měly by se držet v takových mezích, aby i v případě 

neúspěchu byla společnost schopna projekt zrealizovat a nezačala se potýkat s existenčními 

problémy. Prostředky poskytované strukturálními fondy Evropské Unie jsou nemalým 

ekonomických přínosem pro naši zemi, žádající subjekty a v konečné fázi také pro lidi, 

jakožto zaměstnance žadatelů o prostředky ze strukturálních fondů Evropské Unie. 
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Příloha 1: Rejstřík pojmů  
 
Cash Flow (peněžní tok)  

- Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku. 
- Přehled o peněžních tocích. [17] 

 
Čistá současná hodnota 

- Součet současných (diskontovaných) hodnot všech peněžních toků transakce 
(investice) Vypočteme současnou hodnotu každého peněžního toku investice a tyto 
současné hodnoty sečteme.  

- Používá se jako hodnotící kritérium investic. Je-li čistá současná hodnota investice 
kladná, pak ji můžeme přijmout. Z více možných investic vybereme tu s nejvyšší 
čistou současnou hodnotou. [17] 

 
Diskontní sazba  

- Úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr. 
- Výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na 

současnou hodnotu. [17] 
 
Doba návratnosti 

- Doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový 
výdaj na investici. [17] 

 
Investice 

- Odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků. 
- Jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet 

užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období.  
- Kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední 

spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších 
kapitálových statků (J.H.Adam). [17] 

 
Odpisy 

- Peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku. [17] 
 

SWOT analýza 
- Analysis of the Strengths and Weaknesses of an organization and the Opportunities 

and Threats facing - analýza silných a slabých stránek organizace a příležitostí a 
hrozeb, kterým je vystavena. [17] 

 
Vnit řní míra výnosnosti (finanční míra výnosnosti) 

- Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná 
hodnota peněžních toků investice rovna nule.  

- Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra 
stejně rizikových investic. Nazývá se též vnitřní výnosové procento nebo vnitřní míra 
návratnosti. Anglicky Internal Rate of Return (IRR). [17] 
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Příloha 2:  Organizační struktura společnosti MS BOLT a.s. 
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Příloha 3: Složení řídícího týmu realizace projektu 
 

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO TÝMU REALIZACE PROJEKTU 

Funkce v týmu Jméno 
Pracovní zařazení 

   

Vedoucí týmu Simona Schneiderová Vedoucí ekonomického úseku 

Bruno Štefek  Výrobní ředitel Člen týmu 
 
 Ladislav Kyncl Obchodně technický ředitel 

Členové realizačního týmu Znalosti, zkušenosti 

Simona Schneiderová 
Vzdělání: - Střední odborná škola 
                   ekonomická, Ostrava 
               -  VŠB – TU Ostrava  
Přehled praxe: 
Městský úřad Hlučín (2003-2004) –  
                 právní oddělení 
MS BOLT, s.r.o. (2004-2005) – obchodní 
                 oddělení 
MS BOLT a.s. (2005 – nyní) , řízení ekonomického 
úseku 

- vedení prokazatelné evidence 
- zkušenosti s investičními akcemi a projekty 
- zabezpečení financování akce 
- ekonomické informace, hodnocení  
  efektivity, přínosů z realizace 
 

Bruno Štefek 
Vzdělání:  - Střední odborné učiliště při  
                  MSA Dolní Benešov 
      - Střední průmyslová škola Ostrava 
Přehled praxe 
MSA, a.s. (1967-1972) – soustružník kovů 
MSA, a.s. (1972-1977) – mistr  
Sigma Dolní Benešov (1977-1982) –  
                 vedoucí provozu 
MS BOLT, s.r.o. (1997-2006) – jednatel 
                  společnosti 
MS BOLT a.s. (2006 – nyní) – předseda 
                  představenstva 

- zodpovědnost za celou akci 
- zabezpečení  provázaní jednotlivých etap   
- zajištění plnění harmonogramu   
- vyhodnocení provozu nového zařízení  
- zkušenosti s investičními akcemi a projekty 
- odpovědnost za minimalizaci výpadků ve výrobě 
v průběhu montáže 

 

 
Ladislav Kyncl 
Vzdělání: - Střední průmyslová škola strojní 
Přehled praxe: 
Armaturka Krnov (1978 -1990) – 
              normovač  
Armaturka Krnov (1990 -1997) – vedoucí  
              přípravy řízení 
UNECO, s.r.o. (1997-2004) – vedoucí 
              strojírny  
SKOL Krnov (2004-2005) – technolog  
Armatury Group, a.s. (2005 - 2006) –  
              vedoucí řízení jakosti 
MS BOLT a.s. (2006 – nyní) – výkonný 
              ředitel 

-  vyškolení pracovníků  
-  zkušenosti s investičními akcemi a projekty 
-  personální zajištění provozu zařízení 
-  zabezpečení přípravných prací ve firmě 
-  marketingová strategie -  uplatnění  
   skupiny náročnějších výrobků na trhu 
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Příloha 4:  Plán výkazů zisku a ztrát za projekt 
 
 

  Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 

Období 

6 

Výsledky provozu projektu v  tis.Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby provozní (cena služby)   23 200 29 900 31 200 32 700 34 200 

Ostatní výnosy             

VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM 0 23 200 29 900 31 200 32 700 34 200 

Spotřeba materiálu   12 100 15 900 16 700 17 500 18 300 

Spotřeba energie    90 110 120 130 130 

Náklady na opravy a údržbu   100 100 150 150 380 

Náklady na služby   1 300 1 700 1 800 1 900 2 000 

Náklady na publicitu, přístup k informacím, atd.   10 10       

PŘIDANÁ HODNOTA 0 9 600 12 080 12 430 13 020 13 390 

Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)   350 370 390 420 440 

Pojištění majetku, silniční daň, atd.   60 60 60 60 60 

Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)   7 368 7 368 7 368 7 368 7 368 

Ostatní náklady   10 10 10 10 10 

NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM 0 21 388 25 628 26 598 27 538 28 688 

HV provozní 0 1 812 4 272 4 602 5 162 5 512 

Úroky přijaté  0 0 0 0   

Ostatní finanční výnosy  100 100 110 110 120 

VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM 0 100 100 110 110 120 

Nákladové úroky   1 500 1 350 1 050 750 450 

Leasingové náklady             

Ostatní finanční náklady   100 100 110 110 120 

NÁKLADY FINAN ČNÍ CELKEM 0 1 600 1 450 1 160 860 570 

HV finanční 0 -1 500 -1 350 -1 050 -750 -450 

Daňová sazba (uveďte jako desetinné číslo, např. 0,25)  0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Daň z příjmu (absolutní výše ) 0 59 555 675 838 962 

HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) 0 253 2 367 2 877 3 574 4 100 
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Příloha 5: Výpočet hodnotících ukazatelů projektu 
 
 
CASH FLOW      2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy     0 7 621 9 735 10 245 10 942 11 468 

Změny čistého pracovního kapitál     0 -4 400 -1 400 -200 -300 -300 

PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK     0 3 221 8 335 10 045 10 642 11 168 

Dotace     0 20 000 0 0 0 0 

PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace     0 23 221 8 335 10 045 10 642 11 168 

Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice     0 30 000 0 0 0 0 

Splátky nových úvěrů     0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 

Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora     10 000 10 000 -15 000 -5 000 0 0 

CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ     10 000 40 000 -21 000 -11 000 -6 000 -6 000 

Nákup investic     0 48 810 0       

CASH FLOW INVESTI ČNÍ     0 -48 810 0 0 0 0 

CASH FLOW CELKOVÉ     10 000 14 411 -12 665 -955 4 642 5 168 

FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM     10 000 24 411 11 746 10 791 15 432 20 601 

Diskontní sazba 
Výsledná 

DS 

Bezriziková 

DS 
Za riziko 

          

Diskontní sazba – v %, zaokr. na 2 des.místa (odvozeno od sazeb st. 

dluhopisů) 
3,88% 3,88% 0,00% 

          

Průměrná doba odpisování investice PDOI 8,65     

                 

CASH FLOW DISKONTOVANÉ     2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nakupovaný majetek (investice)     0 48 810 0       

PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno)     0 23 221 8 335 10 045 10 642 11 168 

Průměrné PROVOZNÍ CASH FLOW – nediskontované   10 674             

CASH FLOW pro výpočet IRR     0 -25 589 8 335 10 045 10 642 11 168 

DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,88%)     1,0000 0,9626 0,9267 0,8921 0,8588 0,8267 

Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno)     0 46 987 0       

PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno)     0 22 353 7 724 8 961 9 139 9 233 

Celková investice, tj. součet investic   46 987             

Součet PROVOZNÍ CASH FLOW – diskontované (součet efektů investice) 89 982             

                  

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ           

NPV čistá současná hodnota 42 995         

IRR finanční míra výnosnosti 35,41%           

DN doba návratnosti 4,57           
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Příloha 6: Registrační žádost projektu 
 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu ČR  
ve spolupráci s  

CzechInvest 
 
1. Základní údaje o Registrační žádosti 
 
Název projektu: INOVACE 2009 
 
Název programu / podprogramu: Rozvoj - Výzva II 
Platnost výzvy od: 15.04.2009 
Platnost výzvy do: 15.09.2009 
 
2. Údaje o žadateli 
 
2.1. Žadatel 
 
2.1.1. Základní údaje 
 
Obchodní firma: MS BOLT a. s.   
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 25368109 DIČ: CZ25368109 
 
Způsob jednání za společnost:  Jménem společnosti jedná každý člen představenstva 

samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, 
že k vytištěné, otištěné, či napsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen 
představenstva. 

 
Žadatel je MSP. 
Žadatel je střední podnik. 

Žadatel je plátce DPH. 

 
2.1.2. Adresa sídla firmy 
 
Adresa: Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
2.1.3. Statutární zástupci 
 
Jméno: Bruno Štefek 
E-mail: bruno.stefek@msbolt.cz 
Mobil: 777727300 
Telefon:   
Pozice ve firmě: předseda představenstva 
 

Jméno: Ladislav  Kyncl 
E-mail: ladislav.kyncl@msbolt.cz 
Mobil: 724800362 
Telefon:   
Pozice ve firmě: člen přdstavenstva 
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Jméno: Simona  Schneiderová 
E-mail: simona.schneiderova@msbolt.cz 
Mobil: 777727304 
Telefon:   
Pozice ve firmě: člen představenstva 
 

 
2.1.4. Kontaktní osoby 
 
Jméno: Simona Schneiderová 
E-mail: simona.schneiderova@msbolt.cz 
Mobil: 777727304 
Telefon: 553541377 
Pozice ve firmě:   
 

 
2.1.5. Hlavní oblast podnikání 
 
CZ-NACE Název CZ-NACE 
25620 Obrábění 
 
2.1.6. Vedlejší oblasti podnikání 
 
CZ-NACE Název CZ-NACE 
28140 Výroba ostatních potrubních armatur 
 
3. Základní údaje o projektu 
 
Název (pod)programu: Rozvoj - Výzva II 
Název projektu: INOVACE 2009 
 
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na pořízení nových a modernizaci 

stávajících technologií strojírenské výroby společnosti MS 
BOLT a.s.  
V rámci projektu dojde k pořízení zcela nových 
kovoobráběcích strojů a zařízení potřebných k výrobě a 
kompletaci převážně armaturářských dílců, dílců ke zvedací 
a manipulační technice,  šroubů, skruží atd. 

Doplňující informace: Strojírenská činnost společnosti MS BOLT a.s. je zaměřena 
na opracování a výrobu dílců k výrobě armatur, skruží, 
pevnostních a atypických šroubů. V minulých letech došlo v 
naší společnosti k obnově stěžejní části strojírenského 
zařízení vhodného k výrobě našich výrobků a poskytování 
služeb. Pořízením dalších technologií chceme navázat a 
rozšířit stávající výrobní program společnosti, zajistit  
silnější pozici a větší konkurenceschopnost na trhu. S 
pořízením nových technologií vzniknou ve společnosti nová 
pracovní místa převážně v dělnických profesích. Výběr 
nových technologií je úzce spojen a zaměřen na doplnění a 
rozšíření stávajícího zařízení pořízeného v rámci projektu, 
který byl úspěšně dokončen v rámci programu OPPI/Výzvy 
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I. 
Způsob spolufinancování 
projektu: 

Vlastní zdroje – 20%Úvěr – 60% (již předběžně projednán u 
České spořitelny)Navýšení základního jmění, popř. půjčka 
majitele společnosti – 20% 

 
Celkové výdaje na projekt (v tis. Kč): 49 050 
Celkové způsobilé výdaje na projekt (v tis. Kč): 44 000 
Požadovaná dotace (v tis. Kč): 20 000 
 
Předpokládané datum zahájení projektu: 15.07.2009 
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.07.2010 
 
Hlavní předmět řešení projektu 
(dle CZ-NACE): 

25620 - Obrábění 

Vedlejší předmět řešení 
projektu (dle CZ-NACE): 

28140 - Výroba ostatních potrubních armatur 

Celní kód produkce:   
 
Byli jste v posledních třech letech příjemcem veřejné podpory ČR, EU? NE 
Počet podaných žádostí:   
Celková výše přijaté veřejné podpory za poslední 3 roky (tis. Kč):   
 
4. Adresy místa realizace 
 
Adresy místa realizace: 

 Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
5. Prohlášení žadatele 
 
Žadatel souhlasí 
A1. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt (poskytovatelem pověřená osoba) 
zpracovával všemi potřebnými a vhodnými způsoby veškerá data (včetně veškerých osobních 
údajů) uvedená v žádosti či sdělená poskytovateli nebo zprostředkujícímu subjektu v 
souvislosti s jejím zpracováním, a to po dobu trvání závazků žadatele, vyplývajících z 
poskytnutí podpory, případně po dobu do uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy došlo k 
rozhodnutí o zamítnutí projektu u žadatelů, kterým podpora nebyla udělena, za účelem 
posouzení a správy žádosti, jejího vyhodnocení, zpracování, rozhodování o případném udělení 
podpory, posuzování, kontroly a monitorování projektu, na něž byla podpora udělena, 
zajištění informovanosti veřejnosti a publicity projektu a za účelem výkonu ostatních práv a 
povinností poskytovatele a zprostředkujícího subjektu souvisejících s udělením podpory a 
posuzováním projektu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti poskytovatele podpory a 
zprostředkujících subjektů vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o 
archivnictví). 
Totéž platí pro údaje o žadateli, které vzejdou z činností vykonávaných poskytovatelem 
podpory, zprostředkujícím subjektem či jinou osobou podílející se na činnostech uvedených v 
předchozím odstavci a na realizaci projektu uchazeče. 
A2. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt sděloval údaje uvedené v bodě 
A1 třetím osobám, které se účastní na implementaci programu podpory, výkonu činností 
uvedených v bodě A1, případně jiným osobám, jejichž informování je nezbytné pro řádný 
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výkon těchto činností, a osobám, jejichž informovanost je nutná pro řádnou realizaci projektu. 
Uvedené třetí osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu k takto poskytnutým údajům. 
A3. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt při zveřejnění seznamu 
vybraných projektů k poskytnutí podpory (po podpisu Rozhodnutí) zveřejnil o žadateli 
informace v rozsahu: název programu podpory, název žadatele, adresa žadatele, výše dotace 
(v Kč) a převažující CZ-NACE žadatele. 
A4. Aby si poskytovatel nebo zprostředkující subjekt vyžádal podle potřeby provedení externí 
technicko-ekonomické expertízy předložené žádosti. 
A5. Aby u něj byla poskytovatelem podpory nebo zprostředkujícím subjektem provedena 
podle potřeby kontrola před zahájením realizace, v průběhu realizace a kontrola výsledků 
realizace projektu, účetní evidence a efektivnosti použití účelových finančních prostředků. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní 
správy ČR a kontrolních orgánů EU. 
A6. Aby správce programu zpracoval předložené údaje pro účely informačního systému 
reprodukce majetku financovaného ze státního rozpočtu (ISPROFIN) v souladu se zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a příslušnou prováděcí vyhláškou MF 
 
Žadatel se zavazuje 
B1. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré 
dokumentace k projektu po dobu 10 let od vyplacení poslední části dotace. 
B2. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, vést účetnictví o nákladech projektu jednoznačně 
odděleně pomocí zvláštních analytických účtů nebo vést účetní subsystém na zakázku, projekt 
nebo hospodářské středisko a zajistit jednoznačnou prokazatelnost, zda konkrétní náklad nebo 
výnos je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a odpovídá charakteru projektu. 
Náklady projektu budou doloženy písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichž 
jsou výdaje rozepsané na jednotlivé položky. 
B3. Poskytovat poskytovateli podpory nebo zprostředkujícímu subjektu v průběhu hodnocení 
žádosti maximální součinnost nutnou k vydání rozhodnutí, zejména na výzvu poskytovatele 
podpory doplnit údaje potřebné k posouzení žádosti. Žadatel si je vědom, že v případě 
neposkytnutí vyžádaných dodatečných údajů poskytovatel podpory žádost zamítne. 
 
Žadatel je povinen 
C1. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s textem Podmínek, je si vědom všech práv, povinností 
a právních následků vyplývajících z porušení povinností, které jsou s poskytnutím dotace 
spojeny a není si vědom, že by mu něco bránilo ve splnění některé z uvedených povinností. 
 
Žadatel prohlašuje 
D1. Že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkursu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v 
likvidaci. Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl uložen soudem 
nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 
D2. Že ke dni zpracování této žádosti má vypořádané všechny splatné závazky vůči 
finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, 
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu 
kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, 
krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie. 
D3. Že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a v případě předkládání přílohy 
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v papírové i elektronické podobě data v papírových přílohách souhlasí s daty v elektronických 
přílohách. 
D4. Že není podnikem v obtížích (dle Pokynů Společenství 2004/C 244/02, resp. Nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008) nebo podnikem, který je k datu podání žádosti o podporu 
příjemcem podpory podle Pokynů Společenství č. 2004/C244/02 na záchranu a 
restrukturalizaci podnikatelů v obtížích. 
D5. Že během předchozích 3 let před datem podání žádosti nebyl příjemcem podpory pro 
mladé inovativní podniky. 
D6. Že bude v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně. 
Žadatel si je vědom, že pokud on či osoba jím pověřená naváže kontakt se členy hodnotitelské 
komise či externími hodnotiteli projektu za účelem ovlivnění procesu hodnocení či 
administrace projektu, nebo za účelem získání informací, které nejsou žadatelům sdělovány, 
zakládá toto zjištění důvod k zamítnutí žádosti. Kontaktním místem pro podávání informací je 
příslušná agentura, která je zodpovědná za administraci programu, do kterého je projekt 
podán. 
D7. Že je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice MSP uvedené v příloze 1 
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 
D8. Že je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o 
podporu nepřetržitě po dobu minimálně 3 let. 
D9. Že disponuje nebo zabezpečí dostatečné množství finančních prostředků pro financování 
celkových nákladů projektu. 
D10. Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Žadatel si je 
rovněž vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta 
podpora na základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů. 
 
 

Datum: 13.07.2009 
 



 

 79 

Příloha 7: Plná žádost 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
ve spolupráci s  

agenturou CzechInvest 
 
6. Základní údaje o Plné žádosti 
 
Evidenční číslo projektu: 337 
Název projektu: INOVACE 2009 
 
Název programu / podprogramu: Rozvoj - Výzva II 
Platnost výzvy od: 15.04.2009 
Platnost výzvy do: 15.09.2009 
 
 
7. Údaje o žadateli 
 
7.1. Žadatel 
 
7.1.1. Základní údaje 
 
Obchodní firma / 
Jméno a příjmení: 

MS BOLT a. s.   

Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 25368109 DIČ: CZ25368109 
 
Způsob jednání za společnost:  Jménem společnosti jedná každý člen představenstva 

samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, 
že k vytištěné, otištěné, či napsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen 
představenstva. 

 
Žadatel je MSP. 
Žadatel je střední podnik. 

Žadatel je plátce DPH. 

 
7.1.2. Adresa sídla firmy 
 
Adresa: Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
7.1.3. Adresa pro doručování 
  
Adresa: Simona Schneidervá, Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
7.1.4. Statutární zástupci 
 
Jméno: Simona  Schneiderová 
Adresa:  
E-mail: simona.schneiderova@msbolt.cz 
Mobil: 777727304 
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Telefon:   
Pozice ve firmě: člen představenstva 
 

Jméno: Bruno Štefek 
Adresa:  
E-mail: bruno.stefek@msbolt.cz 
Mobil: 777727300 
Telefon:   
Pozice ve firmě: předseda představenstva 
 

Jméno: Ladislav  Kyncl 
Adresa:  
E-mail: ladislav.kyncl@msbolt.cz 
Mobil: 724800362 
Telefon:   
Pozice ve firmě: člen přdstavenstva 
 

 
7.1.5. Kontaktní osoby 
 
Jméno: Simona Schneiderová 
Adresa:  
E-mail: simona.schneiderova@msbolt.cz 
Mobil: 777727304 
Telefon: 553541377 
Pozice ve firmě:   
 

 
7.1.6. Hlavní oblast podnikání 
 
CZ-NACE Název CZ-NACE % 
25620 Obrábění 0,00 
 
7.1.7. Vedlejší oblasti podnikání 
 
CZ-NACE Název CZ-NACE % 
28140 Výroba ostatních potrubních armatur 0,00 
 
 
8. Základní údaje o projektu 
 
Evidenční číslo projektu: 337 
Název (pod)programu: Rozvoj - Výzva II 
Název projektu: INOVACE 2009 
 
Popis projektu: Projekt je zaměřen na pořízení nových a modernizaci 

stávajících technologií strojírenské výroby společnosti 
MS BOLT a.s.  
V rámci projektu dojde k pořízení zcela nových 
kovoobráběcích strojů a zařízení potřebných k výrobě a 
kompletaci převážně armaturářských dílců, dílců ke 
zvedací a manipulační technice,  šroubů, skruží atd. 

Doplňující popis projektu: Strojírenská činnost společnosti MS BOLT a.s. je 
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zaměřena na opracování a výrobu dílců k výrobě armatur, 
skruží, pevnostních a atypických šroubů. V minulých 
letech došlo v naší společnosti k obnově stěžejní části 
strojírenského zařízení vhodného k výrobě našich 
výrobků a poskytování služeb. Pořízením dalších 
technologií chceme navázat a rozšířit stávající výrobní 
program společnosti, zajistit  silnější pozici a větší 
konkurenceschopnost na trhu. S pořízením nových 
technologií vzniknou ve společnosti nová pracovní místa 
převážně v dělnických profesích. Výběr nových 
technologií je úzce spojen a zaměřen na doplnění a 
rozšíření stávajícího zařízení pořízeného v rámci 
projektu, který byl úspěšně dokončen v rámci programu 
OPPI/Výzvy I. 

 
Datum zahájení realizace projektu: 13.07.2009 
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2010 
 
Hlavní předmět řešení projektu (dle 
CZ-NACE): 

25620 - Obrábění (50.00%) 

Vedlejší předmět řešení projektu 
(dle CZ-NACE): 

28140 - Výroba ostatních potrubních armatur (50%) 

Celní kód(y) produkce:   
 
Žádost nebyla zpracována poradenskou firmou.  
 
Žádost o poskytnutí záruky za úvěr z programu Záruka ČMZRB na tento projekt NE 
Číslo žádosti programu Záruka:   
Výše poskytované veřejné podpory z programu 
Záruka ČMZRB na tento projekt (v tis. Kč): 

  

 
 
9. Adresy místa realizace 
 
Adresy místa realizace: 

 Hlučínská 41, 74722 Dolní Benešov 
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10. Etapizace projektu 
 
Číslo etapy Stručná charakteristika etapy Datum 

zahájení 
Datum 

ukončení 
Způsobilé výdaje 

(v tis. Kč) 
Požadovaná 

dotace (v tis. Kč) 
1 Etapa číslo 1 - Zařízení s tří měsíční dodací 

lhůtou 
13.07.2009 28.02.2010 9 450 4 000 

2 Etapa číslo 2 - Zařízení s šestiměsíční dodací 
lhůtou 

13.07.2009 30.05.2010 35 300 15 500 

3 Etapa číslo 3 - Zařízení s osmiměsíční dodací 
lhůtou 

13.07.2009 30.06.2010 1 830 500 

 Celkem 46 580 20 000 
 
 
11. Rozpočet projektu 
 
11.1. Způsobilé výdaje projektu 
 

1 2 3 4 5 6 7  Číslo 
etapy / 
Rok 

výplaty 
dotace 

Ostatní stroje a 
zařízení 

Práva duševního 
vlastnictví 

Software a data 
Celkem 

investiční výdaje 
(suma 1 až 3) 

Celkem 
způsobilé výdaje 

(suma 1 až 3) 

Celkem 
nezpůsobilé 

výdaje 

Celkem náklady 
projektu (suma 

5 + 6) 

Požadovaná 
dotace 

1/2010 9 450 000 0 0 9 450 000 9 450 000 0 9 450 000 4 000 000 
2/2010 35 300 000 0 0 35 300 000 35 300 000 0 35 300 000 15 500 000 
3/2010 1 830 000 0 0 1 830 000 1 830 000 0 1 830 000 500 000 

Celkem 
za 
projekt 

46 580 000 0 0 46 580 000 46 580 000 0 46 580 000 20 000 000 
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11.2. Zdroje financování projektu 
 
Suma zdrojů 70 000 000 
Míra podpory 50% 
Dotace OPPI 20 000 000 
   - ze SF (85 %) 17 000 000 
   - ze SR (15 %) 3 000 000 
Spolufinancování z rozpočtů krajů 0 
Spolufinancování z rozpočtu obcí 0 
Spolufinancování z rozpočtů regionálních rad 0 
Spolufinancování ze státních fondů 0 
Spolufinancování jiné národní veřejné prostředky 0 
Soukromé spolufinancování 50 000 000 
Přímé výnosy 0 
 
 
12. Horizontální ukazatele 
 
 Míra dopadu Zdůvodnění 
Vliv na rovné příležitosti Projekt má pozitivní dopad 

na rovné příležitosti 
Projekt má pozitivní dopad na rovné 
příležitosti mužů a žen. Nově 
pořízená technologie bude vyžadovat 
vytvoření 14ti nových pracovních 
míst s odbornou kvalifikací.  V rámci 
přijímání nových pracovníků je 
plánováno přijetí minimálně 3 žen.  

Vliv na životní prostředí Projekt je šetrný k 
životnímu prostředí 

Všechna pořizovaná technologická 
zařízení, která jsou předmětem 
tohoto projektu, splňují podmínky 
technologií BAT v oblasti 
požadavků na úniky mazacích, 
chladících a odpadních kapalin do 
spodního podloží a vod. 

Vliv na udržitelný 
rozvoj 

Projekt má pozitivní dopad 
na udržitelný rozvoj 

Společnost MS BOLT, a.s. je 
zavedenou a stabilní společností na 
strojírenském trhu opavského okresu 
s okruhem stálých zákazníků a 
vlastním zázemím. Předkládaný 
projekt vychází z dlouhodobé 
strategie společnosti, z tradice 
zpracování armatur v regionu a z 
aktuálních požadavků trhu. Z těchto 
pohledů má projekt velmi dobrou 
udržitelnost a proveditelnost. 

 
 
13. Ukazatele projektu 
 
13.1. Závazné ukazatele 
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Typ závazného ukazatele 

 Jednotky 

Termín splnění 
(cílové datum) 

Cílová hodnota 

Uvedení do provozu všech strojů a 
zařízení, jejichž pořizovací cena je součástí 
způsobilých výdajů 

ano/ne 30.06.2010 Ano 

 
13.2. Monitorovací ukazatele 
 

Typ monitorovacího ukazatele 
 

Jednotky 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
platnosti 
(výchozí 
datum) 

Počet pořízených strojů a zařízení (v rámci 
projektu) 

Počet 0 13.07.2009 

Přidaná hodnota tis. Kč 0 13.07.2009 
Nově vytvořená (přepočtená) pracovní 
místa 

Počet 0 13.07.2009 

Nově vytvořená (přepočtená) pracovní 
místa - z toho ženy 

Počet 0 13.07.2009 

Nově vytvořená (přepočtená) pracovní 
místa - VaV 

Počet 0 13.07.2009 

Nově vytvořená (přepočtená) pracovní 
místa - VaV - z toho ženy 

Počet 0 13.07.2009 

 
 
14. Prohlášení žadatele 
 
Žadatel souhlasí 
A1. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt (poskytovatelem pověřená osoba) 
zpracovával všemi potřebnými a vhodnými způsoby veškerá data (včetně veškerých osobních 
údajů) uvedená v žádosti či sdělená poskytovateli nebo zprostředkujícímu subjektu v 
souvislosti s jejím zpracováním, a to po dobu trvání závazků žadatele, vyplývajících z 
poskytnutí podpory, případně po dobu do uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy došlo k 
rozhodnutí o zamítnutí projektu u žadatelů, kterým podpora nebyla udělena, za účelem 
posouzení a správy žádosti, jejího vyhodnocení, zpracování, rozhodování o případném 
udělení podpory, posuzování, kontroly a monitorování projektu, na něž byla podpora udělena, 
zajištění informovanosti veřejnosti a publicity projektu a za účelem výkonu ostatních práv a 
povinností poskytovatele a zprostředkujícího subjektu souvisejících s udělením podpory a 
posuzováním projektu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti poskytovatele podpory a 
zprostředkujících subjektů vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o 
archivnictví). 
Totéž platí pro údaje o žadateli, které vzejdou z činností vykonávaných poskytovatelem 
podpory, zprostředkujícím subjektem či jinou osobou podílející se na činnostech uvedených v 
předchozím odstavci a na realizaci projektu uchazeče. 
A2. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt sděloval údaje uvedené v bodě 
A1 třetím osobám, které se účastní na implementaci programu podpory, výkonu činností 
uvedených v bodě A1, případně jiným osobám, jejichž informování je nezbytné pro řádný 
výkon těchto činností, a osobám, jejichž informovanost je nutná pro řádnou realizaci projektu. 
Uvedené třetí osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu k takto poskytnutým údajům. 



 

 85 

A3. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt při zveřejnění seznamu 
vybraných projektů k poskytnutí podpory (po podpisu Rozhodnutí) zveřejnil o žadateli 
informace v rozsahu: název programu podpory, název žadatele, adresa žadatele, výše dotace 
(v Kč) a převažující CZ-NACE žadatele. 
A4. Aby si poskytovatel nebo zprostředkující subjekt vyžádal podle potřeby provedení externí 
technicko-ekonomické expertízy předložené žádosti. 
A5. Aby u něj byla poskytovatelem podpory nebo zprostředkujícím subjektem provedena 
podle potřeby kontrola před zahájením realizace, v průběhu realizace a kontrola výsledků 
realizace projektu, účetní evidence a efektivnosti použití účelových finančních prostředků. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní 
správy ČR a kontrolních orgánů EU. 
 
Žadatel se zavazuje 
B1. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré 
dokumentace k projektu po dobu 10 let od vyplacení poslední části dotace. 
B2. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, vést účetnictví o nákladech projektu jednoznačně 
odděleně pomocí zvláštních analytických účtů nebo vést účetní subsystém na zakázku, projekt 
nebo hospodářské středisko a zajistit jednoznačnou prokazatelnost, zda konkrétní náklad nebo 
výnos je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a odpovídá charakteru projektu. 
Náklady projektu budou doloženy písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichž 
jsou výdaje rozepsané na jednotlivé položky. 
B3. Poskytovat poskytovateli podpory nebo zprostředkujícímu subjektu v průběhu hodnocení 
žádosti maximální součinnost nutnou k vydání rozhodnutí, zejména na výzvu poskytovatele 
podpory doplnit údaje potřebné k posouzení žádosti. Žadatel si je vědom, že v případě 
neposkytnutí vyžádaných dodatečných údajů poskytovatel podpory žádost zamítne. 
 
Žadatel je povinen 
C1. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s textem Podmínek, je si vědom všech práv, povinností 
a právních následků vyplývajících z porušení povinností, které jsou s poskytnutím dotace 
spojeny a není si vědom, že by mu něco bránilo ve splnění některé z uvedených povinností. 
 
Žadatel prohlašuje 
D1. Že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkursu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v 
likvidaci. Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl uložen soudem 
nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 
D2. Že ke dni zpracování této žádosti má vypořádané všechny splatné závazky vůči 
finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, 
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu 
kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, 
krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie. 
D3. Že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a v případě předkládání přílohy 
v papírové i elektronické podobě data v papírových přílohách souhlasí s daty v elektronických 
přílohách. 
D4. Že není podnikem v obtížích (dle Pokynů Společenství 2004/C 244/02, resp. Nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008) nebo podnikem, který je k datu podání žádosti o podporu 
příjemcem podpory podle Pokynů Společenství č. 2004/C244/02 na záchranu a 
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restrukturalizaci podnikatelů v obtížích. 
D5. Že během předchozích 3 let před datem podání žádosti nebyl příjemcem podpory pro 
mladé inovativní podniky. 
D6. Že bude v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně. 
Žadatel si je vědom, že pokud on či osoba jím pověřená naváže kontakt se členy hodnotitelské 
komise či externími hodnotiteli projektu za účelem ovlivnění procesu hodnocení či 
administrace projektu, nebo za účelem získání informací, které nejsou žadatelům sdělovány, 
zakládá toto zjištění důvod k zamítnutí žádosti. Kontaktním místem pro podávání informací je 
příslušná agentura, která je zodpovědná za administraci programu, do kterého je projekt 
podán. 
D7. Že je drobným podnikatelem v obci do 2 tis. obyvatel nebo malým a středním 
podnikatelem ve smyslu definice MSP uvedené v příloze 1 Nařízení Komise (ES) č. 
800/2008. 
D8. Že je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o 
podporu nepřetržitě po dobu minimálně 2 let. 
D9. Že disponuje nebo zabezpečí dostatečné množství finančních prostředků pro financování 
celkových nákladů projektu. 
D10. Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Žadatel si je 
rovněž vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta 
podpora na základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů. 
 
 

Datum: 03.09.2009 
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Příloha 8: Předběžné posouzení přijatelnosti 
 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  
ve spolupráci s  

CzechInvest 
 

 

PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ PŘIJATELNOSTI  

 

Operační program Podnikání a inovace – program Rozvoj - V ýzva II 

Registra ční číslo žádosti: 2.2 RV02/337 

 

Potvrzujeme, že Vaše registrační žádost byla předběžně posouzena z hlediska přijatelnosti jako: 

 X  přijatelná  a dle platných pravidel pro stanovení dne počátku způsobilosti výdajů Vám bylo určeno 

datum 04.08.2009.  

Žádáme Vás tímto, abyste p ředložili plnou žádost o poskytnutí dotace prost řednictvím 
eAccountu do 03.09.2009. 

Upozorn ění: 
 
Tento dopis je rozhodný pro ur čení data zp ůsobilosti výdaj ů. Za způsobilé pro vyplacení 
dotace lze považovat teprve výdaje, které vzniknou nejd říve v den s výše uvedeným datem. 
  
Za datum vzniku výdajů se pro účely Operačního programu Podnikání a inovace považuje datum 
zahájení prací (tj. např. u stavebních prací první záznam ve stavebním deníku nebo podpis smlouvy 
nebo závazné objednávky, u dodávek a služeb datum na objednávce, smlouvě apod.), přičemž 
z uvedených je rozhodující datum, které nastane nejdříve. 
 
Žádáme Vás tímto, abyste při realizaci svého projektu ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace postupovali v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, Pravidly etapizace projektu, Pravidly 
pro publicitu a Pravidly způsobilosti výdajů. V opačném případě se vystavujete riziku, že některé  
výdaje nebudou moci být následně (pokud Vám dotace bude poskytnuta) posouzeny jako způsobilé 
k proplacení, protože nebudou v souladu s některými z uvedených Pravidel. Uvedená pravidla jsou 
k dispozici na www.mpo.cz, kde jsou součástí dokumentu Pokyny pro žadatele o podporu z OPPI. 

 
 
S pozdravem  
 
CzechInvest 
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Příloha 9: Vyrozumění žadatele 
 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu ČR 
ve spolupráci s 

agenturou CzechInvest 
 
 
Datum: 16.09.2009 

Operační program Podnikání a inovace – program Rozvoj - V ýzva II 

Registra ční č. žádosti: 2.2 RV02/337 
 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
v návaznosti na výše uvedenou žádost o poskytnutí dotace Vám sděluji, že Vaše žádost: 
 

 splnila  předběžně všechna kritéria přijatelnosti pro navazující hodnocení Vámi navrhovaného 
projektu.  
 
Váš projekt proto zařazujeme do dalšího hodnocení. V této souvislosti Vám doporučujeme se 
předběžně informativně seznámit s Podmínkami pro poskytnutí dotace na webových stránkách MPO.  
 
Upozorňujeme Vás, že dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. není na dotaci právní nárok. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (poskytovatel dotace) stanovilo pro další vyřizování Vámi předložené 
žádosti jako zprostředkující subjekt CzechInvest, která bude při další spolupráci Vaším kontaktním 
místem (prostřednictvím eAccount) a která Vám v dalším období poskytne i potřebné informace k 
administrativnímu procesu.  
 
Děkujeme Vám za projevený zájem o účast v Operačním programu Podnikání a inovace. 
 
 
S pozdravem 
 
CzechInvest 
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Příloha 10: Monitoring projektu – průběžná čtvrtletí 
 

Článek I. Zpráva z realizace projektu 
 
 
1. IDENTIFIKACE 
Číslo projektu 2.2 RV01/161 
Název projektu: Rozvoj a modernizace MS BOLT 
Příjemce dotace: MS BOLT a. s.  
IČ: 25368109 
RČ:   
Sídlo: Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
Druh zprávy Průběžná čtvrtletní (1.,2.,3.čtvrtletí) 
 
 
2. ÚDAJE O AKTUÁLNÍ ETAPĚ 
Pořadové číslo etapy/celkový 
počet etap 

1/3 

Název etapy Etapa č. 1 
Probíhá etapa dle 
harmonogramu 

NE 

Datum plánovaného ukončení 
etapy 

31.03.2008 

Bude dodržen harmonogram ANO 
 
 
Informace o výběrových řízeních (jen pro zakázky v hodnotě 500 tis. Kč bez DPH a vyšší) 
 
Pořadové číslo 1 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku vertikálního obráběcího 

centra 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení Vertikální obráběcí centrum 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 26.07.2007 
Smluvní částka celkem 5 937 222 
Z toho způsobilé výdaje 5 937 222 
 
Pořadové číslo 2 
Název výběrového řízení VŘ na dodavatele hydraulické 

zakružovačky profilů 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení Zakružovačka profilů 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
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Datum ukončení výběrového řízení 09.08.2007 
Smluvní částka celkem 3 237 882 
Z toho způsobilé výdaje 3 237 882 
 
 
3. VÝDAJE 

Oddíl 1.01 Sledované období od 25.05.2007 do 30.09. 2007. 
 

Název položky Skutečnost (tis. Kč) Odhad pro následující 
čtvrtletí (tis. Kč) 

Investiční výdaje 4 130 11 966 
Neinvestiční výdaje 0 92 
Spolufinancování způsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů 

4 130 12 058 

Nezpůsobilé výdaje  782 2 291 
 
 
7. PODPIS SCHVALUJÍCÍ OSOBY 
(je nutné přiložit elektronický zaručený podpis vydaný příslušnou certifikační autoritou) 
 
Žadatel prohlašuje: 
1) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. 
2) Žadatel si je vědom možných právních důsledků v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace na 
základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů. 
 
Datum a čas vygenerování: 17.12.2008 18:22:31 
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Příloha 11: Monitoring projektu – průběžná etapová 

Článek II. Zpráva z realizace projektu 
 
 
1. IDENTIFIKACE 
Číslo projektu 2.2 RV01/161 
Název projektu: Rozvoj a modernizace MS BOLT 
Příjemce dotace: MS BOLT a. s.  
IČ: 25368109 
RČ:   
Sídlo: Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
Druh zprávy Průběžná etapová 
 
 
2. ÚDAJE O AKTUÁLNÍ ETAPĚ 
Pořadové číslo etapy/celkový 
počet etap 

2/3 

Název etapy Etapa č. 2 
Probíhá etapa dle 
harmonogramu 

ANO 

Datum plánovaného ukončení 
etapy 

31.05.2008 

Bude dodržen harmonogram ANO 
 
 
Informace o výběrových řízeních (jen pro zakázky v hodnotě 500 tis. Kč bez DPH a vyšší) 
 
Pořadové číslo 3 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku CNC soustruhu 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení 1 ks CNC soustruhu 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 13.07.2007 
Smluvní částka celkem 3 844 476 
Z toho způsobilé výdaje 3 844 476 
 
Pořadové číslo 4 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku číslicově řízeného CNC 

soustruhu 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení číslicově řízený CNC soustruh 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 13.07.2007 
Smluvní částka celkem 2 834 757 
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Z toho způsobilé výdaje 2 382 148 
 
 
3. VÝDAJE 

Oddíl 2.01 Sledované období od 25.05.2007 do 31.05. 2008. 
 

Název položky Skutečnost (tis. Kč) Odhad pro následující 
čtvrtletí (tis. Kč) 

Investiční výdaje 6 227 27 138 
Neinvestiční výdaje 0 0 
Spolufinancování způsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů 

6 227 27 138 

Nezpůsobilé výdaje 5 208 5 156 
 
 
7. PODPIS SCHVALUJÍCÍ OSOBY 
(je nutné přiložit elektronický zaručený podpis vydaný příslušnou certifikační autoritou) 
 
Žadatel prohlašuje: 
1) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. 
2) Žadatel si je vědom možných právních důsledků v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace na 
základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů. 
 
Datum a čas vygenerování: 13.05.2009 12:02:08 
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Příloha 12: Monitoring projektu – závěrečná 

Článek III. Zpráva z realizace projektu 
 
 
1. IDENTIFIKACE 
Číslo projektu 2.2 RV01/161 
Název projektu: Rozvoj a modernizace MS BOLT 
Příjemce dotace: MS BOLT a. s.  
IČ: 25368109 
RČ:   
Sídlo: Hlučínská  41, 74722 Dolní Benešov 
 
Druh zprávy Závěrečná 
 
 
2. ÚDAJE O AKTUÁLNÍ ETAPĚ 
Pořadové číslo etapy/celkový 
počet etap 

3/3 

Název etapy Etapa č. 3 
Probíhá etapa dle 
harmonogramu 

ANO 

Datum plánovaného ukončení 
etapy 

31.08.2008 

Bude dodržen harmonogram ANO 
 
 
Informace o výběrových řízeních (jen pro zakázky v hodnotě 500 tis. Kč bez DPH a vyšší) 
 
Pořadové číslo 6 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku 2ks číslicově řízeného CNC 

soustruhu 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení 2 ks CNC soustruhu 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 13.07.2007 
Smluvní částka celkem 3 051 970 
Z toho způsobilé výdaje 3 051 970 
 
Pořadové číslo 7 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku CNC karuselu 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení CNC Karusel 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 13.07.2007 
Smluvní částka celkem 15 272 000 
Z toho způsobilé výdaje 15 272 000 
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Pořadové číslo 8 
Název výběrového řízení VŘ na dodávku elektrické žihací 

jednovozové pece 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení Žihací pec 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 13.07.2007 
Smluvní částka celkem 4 870 000 
Z toho způsobilé výdaje 4 870 000 
 
Pořadové číslo 9 
Název výběrového řízení VŘ na zařízení pro poloautomatické 

svařování 
Typ výběrového řízení Podle pravidel pro výběr dodavatele 
Stav výběrového řízení Ukončeno 
Předmět výběrového řízení Zařízení pro poloautomatické svařování 
Datum vyhlášení výběrového řízení 13.06.2007 
Datum ukončení výběrového řízení 23.11.2007 
Smluvní částka celkem 3 732 925 
Z toho způsobilé výdaje 3 732 925 
 
 
3. VÝDAJE 

Oddíl 3.01 Sledované období od 25.05.2007 do 31.08. 2008. 
 

Název položky Skutečnost (tis. Kč) Odhad pro následující 
čtvrtletí (tis. Kč) 

Investiční výdaje 42 952 0 
Neinvestiční výdaje 0 0 
Spolufinancování způsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů 

42 952 0 

Nezpůsobilé výdaje 12 186 0 
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5. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU 
(příjemce dotace vyplňuje jen při ukončení realizace projektu – při poslední etapě). 
 

(a) Krátký popis realizace projektu 
Projekt společnosti MS BOLT a.s., s názvem „Rozvoj a modernizace MS BOLT“ byl rozdělen 
do tří etap. První etapa projektu byla zaměřena na pořízení 2 ks polohovacího zařízení, 
určeného ke svařování, dále k nákupu vertikálního centra a zakružovačky profilů. 
Ve druhé etapě projektu došlo k úpravám a rozšíření sociálního zázemí pro nové i stávající 
zaměstnance společnosti a k pořízení dvou CNC soustruhu. V poslední etapě projektu bylo 
pořízeno pět technologických zařízení mezi nimiž byly dva CNC soustruhy, žíhací pec, karusel 
a zařízení pro poloautomatické svařování. Projekt byl ukončen v srpnu roku 2008.  
Veškeré technologické zařízení bylo pořízeno od tuzemských dodavatelů. Za období od 
zahájení po ukončení projektu bylo vytvořeno 22 nových pracovních míst.   
 
 
Porovnání plánovaných a skutečných výsledků realizace: 
V rámci projektu bylo plánováno pořízení 11 kusů technologického zařízení k rozšíření a 
obnovení strojního parku společnosti a úpravy sociálního zázemí pro zaměstnance, tohoto 
plánu bylo dosaženo. S pořízením technologií souviselo vytvoření 15 nových pracovních míst, 
tento původní záměr byl překonán. Za období realizace projektu bylo k 31.8.2008  vytvořeno 
22 nových pracovních míst, k tomuto datu měla naše společnost v evidenci 85 zaměstnanců. K 
28.2.2009 se počet zaměstnanců společnosti navýšil na 93. Jedním z cílů projektu bylo 
rozšíření výrobního programu společnosti, toho bylo docíleno pořízením zakružovačky profilů 
a žíhací pece. Celkové výkony společnosti vzrostly v porovnání s obdobím pře zahájením 
realizace projektu a koncem roku 2008 o 60%. 
 
Projekt proběhl podle harmonogramu: ANO 
 
Pokud projekt neproběhl podle harmonogramu, uveďte příčiny: 
  
 
Projekt je realizován v místě, uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace: ANO 
 
Pokud ne, uveďte vysvětlení: 
  
 
Projekt byl realizován v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace: ANO 
 
Pokud ne, uveďte vysvětlení: 
  
 
Publicita projektu byla zajištěna následujícím způsobem: 
Umístění informačního štítku/desky na pořízenou technologii/budovu. 
 
Byla viditelně umístěna trvalá informační deska: ANO 
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Informace o provedených kontrolách: 
23.3.2009 - kontrola Czechinvest, číslo kontroly: CI/2009/2.2 RV01/161/1 
 
 
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

(b) Závazné ukazatele dle programu 
Název ukazatele Cílová 

hodnota 
Termín pro 
dosažení 
cílové 

hodnoty 

Skutečná 
hodnota 

Datum 
dosažení 
skutečné 
hodnoty 

Instalace technologie (Ks) 11 31.08.2008 11 28.08.2008 
 
 
7. PODPIS SCHVALUJÍCÍ OSOBY 
(je nutné přiložit elektronický zaručený podpis vydaný příslušnou certifikační autoritou) 
 
Žadatel prohlašuje: 
1) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. 
2) Žadatel si je vědom možných právních důsledků v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace na 
základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů. 
 
Datum a čas vygenerování: 13.05.2009 12:03:23 
 
 


