
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 
Na tomto místě bych ráda poděkovala mému vedoucímu Ing. Liboru Kozubkovi za 

poskytnutí praktických rad a důležitých informací a panu Ing. Josefu Tesařovi z firmy ZIPP 

Brno s.r.o. za odbornou spolupráci a poskytnuté materiály pro zpracování mé bakalářské 

práce. 

 



 

Abstrakt 

 

 Záměrem bakalářské práce je, u dotačního titulu „Školící střediska“, popsat 

příležitosti a rizika při přípravě investičního projektu financovaného z Operačního programu 

Podnikání a inovace pro malé a střední podniky. V úvodní části jsou charakterizovány 

strukturální fondy Evropské unie a školící střediska. V dalších kapitolách následuje popis 

a příprava investičního projektu pro firmu ZIPP Brno s.r.o. a celkové závěrečné zhodnocení. 
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podnik, strukturální fondy, dotace 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is, the grant program "Training Centre", to describe 

the opportunities and risks in the preparation of investment project financed by the 

Operational Programme Entrepreneurship and Innovation for SMEs. The introductory part is 

characterized by the EU Structural Funds and training centre. In subsequent chapters, 

followed by a description and preparation of investment projects for the company ZIPP Brno 

Ltd and the overall final evaluation. 

 

Key words: training centre, investment project, European Union, small business, medium 

business, structural funds, grant 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

Úvod ................................................................................................................................... - 1 - 

1. Evropská unie ........................................................................................................... - 2 - 

1.1. Malé a střední podniky v EU............................................................................... - 3 - 

1.2. Strukturální fondy EU ......................................................................................... - 3 - 

1.3. Programovací období 2007 - 2013 ...................................................................... - 5 - 

1.4. Operační program Podnikání a Inovace .............................................................. - 6 - 

 
2. Školící střediska ........................................................................................................ - 8 - 

2.1. Základní charakteristika ...................................................................................... - 9 - 

2.2. Cíl programu ....................................................................................................... - 9 - 

2.3. Co předchází podání žádosti o podporu? [7] ..................................................... - 10 - 

2.4. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení .................................. - 10 - 

2.4.1. Registrační žádost .......................................................................................... - 11 - 
2.4.2. Plná žádost ..................................................................................................... - 11 - 
2.4.3. Hodnocení projektu ....................................................................................... - 12 - 
2.4.4. Žádost o platbu .............................................................................................. - 13 - 

 
3. Představení společnosti ZIPP Brno s.r.o. ............................................................. - 13 - 

3.1. Historie firmy .................................................................................................... - 14 - 

3.2. Zaměření firmy .................................................................................................. - 14 - 

3.3. Cíl školícího střediska ....................................................................................... - 15 - 

3.3.1. Cíl školícího střediska ZIPP Brno s.r.o. ........................................................ - 15 - 

3.4. Náplň školícího střediska .................................................................................. - 16 - 

3.5. Vybavenost školícího střediska ......................................................................... - 18 - 

3.5.1. Seznam pořizovaných pomůcek .................................................................... - 20 - 

3.6. Rozpočet projektu ............................................................................................. - 21 - 

 
4. Posouzení realizovatelnosti projektu .................................................................... - 23 - 

Závěr ................................................................................................................................ - 26 - 

Seznam zkratek .............................................................................................................. - 27 - 

Použité zdroje ................................................................................................................. - 29 - 

Seznam příloh ................................................................................................................. - 31 - 



- 1 - 
 

Úvod 
 

Období po vstupu České republiky do Evropské unie je spojeno s potřebou rozvoje 

kvality malého a středního podnikání, neboť malé a střední podniky mají zásadní vliv na 

konkurenceschopnost a dynamiku evropského hospodářství. Proto pro zachování 

konkurenceschopnosti musí podniky držet krok s nejnovějším technologickým rozvojem 

a chránit své inovační nápady. Související investice však mohou pro malé a střední firmy 

představovat obrovský problém. K dispozici se tedy nabízí podpora EU, díky které mohou 

držet krok s konkurencí a která je nasměruje na dostupné možnosti. Proto jsou dotace 

z Evropské unie v dnešní době velice aktuálním tématem jak na území České republiky, tak 

ve všech ostatních zemích Evropy. Avšak k tomu, aby podniky mohly tyto prostředky získat 

a žádat o dotace, musí splnit daná kritéria stanovená Ministerstvem Průmyslu a obchodu 

České republiky. 

Žádost o dotaci je velmi pracnou a zdlouhavou záležitostí. Nejdůležitější věcí 

v celém procesu přípravy žádosti o podporu je kvalitní podnikatelský záměr. Žádost 

o podporu podává žadatel ve dvou krocích, nejprve elektronicky odešle zjednodušenou 

registrační žádost a poté pošle plnou žádost. 

V bakalářské práci je zpracována registrační žádost a finanční analýza pro podnik 

ZIPP Brno s.r.o. a to za účelem popsat příležitosti a rizika při přípravě investiční projektu. 

Firma bude žádat finanční prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace, neboť má 

zájem o vybudování školícího střediska. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na popis 

strukturálních fondů Evropské unie, Programovacího období v letech 2007-2013 a dále se 

soustřeďuje na základní popis Operačního programu Podnikání a inovace. Druhá část 

popisuje základní charakteristiku programu „Školící střediska“, cíl programu a podrobný 

popis přípravy a realizace registrační žádosti. V třetí části je popsán podnikatelský záměr 

firmy ZIPP Brno s.r.o.. Je zde uveden důvod podání žádosti firmou, vybavení školícího 

střediska, potřebné pomůcky a rozpočet projektu. Čtvrtá část pak zahrnuje celkové 

zhodnocení projektu.  
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1.  Evropská unie 
 

Evropská unie (EU) vznikla v roce 1993 z Evropského společenství na základě 

Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na 

evropský integrační proces, jehož počátky spadají do padesátých let 20. století. Od posledního 

rozšíření, které proběhlo 1. května v roce 2007, ji tvoří 27 demokratických evropských zemí 

s téměř 498 miliony obyvatel. Evropská unie je konkrétní polický a ekonomický útvar 

s různými strukturami, procesy a funkcemi. V odborné literatuře často označována jako 

systém „sui generis“ což vyjadřuje zcela nový fenomén svého druhu, mající svérázný 

charakter. [1, 11] 

Právní základ Evropské integrace představuje tzv. primární a sekundární právo 

Evropských společenství (ES), které je svou platností nadřazeno právu členských států. 

Primární právo je systém čtyř základních smluv (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU), které 

dohromady tvoří jakousi Ústavu evropské integrace, ta stanovuje základní principy integrace, 

základy jednotlivých politik, složení, pravomoci a rozhodovací postupy společných institucí. 

Sekundární právo ES je tvořeno právními akty, mezi které patří nařízení, směrnice, 

rozhodnutí, stanoviska a doporučení. [22] 

Cílem EU je umožnit volný pohyb osob, vytváření vnitřního trhu, který je založený 

na základě vyváženého hospodářského růstu, na cenové stabilitě, vysoké 

konkurenceschopnosti sociálně tržního hospodářství směřujícího k plné zaměstnanosti, na 

společenském pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, 

což vede k udržitelnému rozvoji Evropy. Hlavní cíle jsou také zajištění míru, bezpečnosti, 

vzájemná úcta a solidarita mezi národy, volné obchodování, vymýcení chudoby, ochrana 

lidských práv, především práv dětí, přísné dodržování a rozvíjení mezinárodního práva, 

zejména dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.  Hospodářská a měnová 

unie. [23] 

 Česká republika se stala členem EU v roce 2004 a tím se jí otevřela příležitost 

využívat řadu možností, které z tohoto členství vyplývají. Z nichž jedna umožňuje získávat 

dotace, které jsou vyhlašovány na úrovni Evropské komise.  

 

 

 

 
Obr. 1 Vlajka a znak EU [26] 
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1.1. Malé a střední podniky v EU 
 

Za malé a střední podniky se považuje kategorie podniků s nízkým počtem 

zaměstnanců, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 

50 milionů EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy není vyšší než 43 milionů EUR 

[14]. V odborné literatuře se pro malé a střední podniky často využívá zkratka SME (Small 

and Medium Enterprise) respektive SMB (Small and Medium Business). 

Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, SME představují asi 99,8% 

z celkového počtu podnikatelských organizací a zároveň asi 60% z celkového počtu 

zaměstnanců v národním hospodářství, pracuje v těchto podnicích. 

Postupná integrace ČR do EU umožňuje jak spolupráci se zahraničními partnery, tak 

přináší i větší konkurenci, a proto světové zkušenosti učí, že umění účelně vytvářet a účinně 

využívat aliance je nezbytné založit na promyšlené podnikatelské strategii SME a na pružném 

taktickém plánování a jednání. [2, 13]  

 

 

1.2. Strukturální fondy EU 
 

Strukturální fondy vedou ke zvyšování hospodářské a sociální vyspělosti v rámci 

všech evropských regionů a především k financování cílů regionální a strukturální politiky 

EU. Jejich úsilí je zaměřeno na snižování rozdílů v životní a ekonomické úrovni tzn., že 

největší podpora směřuje do nejvíce strukturálně postižených členských zemí EU a jejich 

regionů. [15, 16]  

 

Evropská unie má k dispozici celkem čtyři strukturální fondy [17, 12]: 

 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

- fond byl zřízen v roce 1974 a v současnosti je nejvýznamnějším ze 

strukturálních fondů 

- pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech 

a v upadajících průmyslových oblastech. 

2. Evropský sociální fond (ESF) 

- jeden z nejstarších strukturálních fondů 
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- zaměřuje se na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na 

podporu integrace na trhu práce pomáhá nezaměstnaným 

a znevýhodněným skupinám zapojit se do pracovního procesu 

3. Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) 

- je složen ze dvou sekcí – orientační a záruční  

- podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, 

která poskytuje podporu modernizaci a zlepšování struktury aktivit 

v zemědělství a na venkově 

4. Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FIFG) 

- zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu 

a přispívá k dosažení udržitelné rovnováhy mezi zásobami ryb a jejich 

využíváním  

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je zaměřena na následující prioritní cíle [15]: 

 
• „Konvergence“ - podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech 

• „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ -  regionální program pro 

regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech 

• „Evropská územní spolupráce“ -  podpora harmonického a vyváženého rozvoje 

na území Unie 

 

V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. Eur, přibližně 752,70 

mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc 

přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na  spolufinancování projektů, jelikož Evropská 

unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.  

Česká republika dále musí mít připravenou soustavu programových dokumentů 

a nezbytné institucionální zajištění. Především však musí existovat dostatečný počet 

kvalitních projektů, bez nichž by ani při splnění všech výše zmíněných předpokladů nemusela 

z nabízené částky vyčerpat ani Euro. [18] 
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1.3. Programovací období 2007 - 2013 
 

ČR připravila na roky 2007 - 2013, v rámci cílů politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU, celkem 26 operačních programů, které v červenci 2007 schválila Evropská 

komise. 

 

Tematické operační programy (OP) - Cíl „Konvergence“ 

Programy navazují na rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti. Osm 

tematických (sektorových) operačních programů tvoří společně jeden logický celek oblastí 

podpory z fondů EU: 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- OP Podnikání a inovace 

- OP Životní prostředí 

- OP Doprava 

- OP Výzkum a vývoj pro inovace 

- Integrovaný OP 

- OP Technická pomoc 

 

Regionální operační program (ROP) - Cíl „Konvergence“ 

Tyto programy navazují na systém sektorových programů. Podporují řešení 

problémů vázaných na konkrétní region ČR a tím tedy využití potenciálu daného území 

a přispívají k jeho vyváženému rozvoji: 

- ROP NUTS II Jihovýchod 

- ROP NUTS II Jihozápad 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko 

- ROP NUTS II Severovýchod  

- ROP NUTS II Severozápad 

- ROP NUTS II Střední Čechy 

- ROP NUTS II Střední Morava 
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Operační programy Praha - Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“       

Tyto programy má nárok realizovat pouze jediný region soudržnosti ČR a to tedy 

Praha. Jsou připraveny dva operační programy: 

- OP Praha Konkurenceschopnost 

- OP Praha Adaptabilita 

 

Operační programy - Cíl „Evropská územní spolupráce“ 

 V jeho rámci budou realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní 

a mezinárodní spolupráci. V rámci evropské územní spolupráce jsou dostupné i síťové 

programy ESPO, který je zaměřen na výzkum evropského územní a INTERACT II, zaměřený 

na šíření výstupů programů cíle evropské územní spolupráce [8]: 

- INTERACT II 

- ESPON II 

- OP Meziregionální spolupráce 

- OP Nadnárodní spolupráce 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

Programy přeshraniční spolupráce budou podporovány bilaterálně, tj. vždy 

s příslušnou partnerskou zemí. Společná řešení v rámci těchto oblastí budou zajištěna 

dohodnutými prioritami, jejichž konkrétní vymezení je součástí každého příslušného 

operačního programu. [3] 

 

 

1.4.  Operační program Podnikání a Inovace  
 

Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) navazuje na Operační program 

Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro 

zkrácené programovací na období 2004 - 2006. OPPI je hlavním programovým dokumentem 

realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným 

nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 
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schválené usnesením vlády České republiky, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR a agenturou CzechInvest pro poskytování dotací a dalších finančních podpor podnikatelů.          

Z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z fondů 

EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. EUR a ze státního rozpočtu se počítá s navýšením 

o dalších 0,54 mld. EUR. [19, 4] 

Operační program je rozdělen do prioritních os dle určitých oblastí a v rámci 

vytvořených specifických programů podpory je realizována konkrétní podpora 

podnikatelských subjektů (Tabulka 1.1.): 

 

Tab. 1.1.  Přehled prioritních os a navazujících programů 

Prioritní osa: 1. Vznik firem 

Specifický cíl, prioritní osy: Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu 

malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finančních nástrojů pro 

zahájení podnikání. 

Oblast podpory: 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

Program podpory: START 

Prioritní osa: 2. Rozvoj firem 
Specifický cíl, prioritní osy: Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových 

výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb 

pro podnikání. 

Oblast podpory: 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků 2.2 Podpora 

nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb 

Program podpory: PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, 

ICT V PODNICÍCH 

Prioritní osa: 3. Efektivní energie 
Specifický cíl, prioritní osy: Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití 

obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven). 

Oblast podpory: 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Program podpory: EKO-ENERGIE 

Prioritní osa: 4. Inovace 
Specifický cíl, prioritní osy: Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, 

výrobků a služeb). 

Oblast podpory: 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 
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Program podpory: INOVACE, POTENCIÁL 

Prioritní osa: 5. Prostředí pro podnikání a inovace 
Specifický cíl, prioritní osy: Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti 

výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj 

a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou 

infrastrukturu. 

Oblast podpory: 5.1 Platformy spolupráce, 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů,   

5.3 Infrastruktura pro podnikání 

Program podpory: SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, 

NEMOVITOSTI 

Prioritní osa: 6. Služby pro rozvoj podnikání 
Specifický cíl, prioritní osy: Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro 

podnikání. 

Oblast podpory: 6.1 Podpora poradenských služeb, 6.2 Podpora marketingových služeb 

Program podpory: PORADENSTVÍ, MARKETING 

                                                  Prioritní osa: 7. Technická pomoc                                            
Specifický cíl, prioritní osy: Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky 

pro realizaci operačního programu. 

Oblast podpory: 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci operačního programu, 

7.2 Ostatní technická pomoc 

 

Globální cíle OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních 

průmyslových zemí Evropy. [5] 

 

 

2. Školící střediska 
 

Program „Školící střediska“ realizuje Prioritní osa 5 „Prostředí pro podnikání             

a inovace“. Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního 

zázemí pro vzdělávání, neboť v mnoha podnicích pro školení zaměstnanců často chybí 

odpovídající pomůcky a učebny. Uvažuje-li tedy podnik o pořízení či vybavení vlastního 

školicího střediska nebo místnosti, o výstavbě či rekonstrukci, tak mohou požádat o dotaci 
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z programu „Školící střediska“. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali 

především zaměstnanci podniků, kteří působí ve vymezených oborech a to zpracovatelský 

průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními 

technologiemi, přesné vymezení je uvedeno v CZ-NACE. [20] 

 

 

2.1. Základní charakteristika 
 

O půjčku mohou požádat podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve 

vymezených CZ-NACE, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vniklá na základě 

Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu, nestátní neziskové organizace (obecně 

prospěšné společnosti, občanská sdružení). Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši          

0,2 - 100mil. Kč. 

Je možné podpořit výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona 

o účetnictví), nákup či úprava nemovitostí, výstavba či rekonstrukce objektů, technická 

a dopravní infrastruktura, projektová dokumentace, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro 

zajištění vzdělávání, školicí programy, softwary.  Ostatními podmínkami projektu je, že ve 

školícím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů 

podnikajících ve vybraných sektorech. Projekt musí být realizován na území České republiky 

mimo území hlavního města Prahy. Příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě 

jdoucí zdaňovací období. Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu 

nejméně 3 let (u velkých podniků 5 let) od data ukončení jeho realizace. Žádosti jsou 

vyhodnocovány průběžně a sběr dat je kontinuální. [20, 21]  

 

 

2.2. Cíl programu 
 

Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, 

organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem 

lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve 

vymezených sektorech. Dále také zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami 

vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací, výrobních procesů a postupů, 

rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby či 
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služeb. Rozvojem infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (RLZ) bude v rámci potřeb 

sektorů zajištěno další udržování, prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců 

i zaměstnavatelů, dále pak jejich manažerských, technických, jazykových a dalších 

dovedností. [6] 

 

 

2.3. Co předchází podání žádosti o podporu? [7] 
 

• první krok žadatele - Kvalitní podnikatelský záměr 

• druhý krok - Získání základní informace o možnostech podpory záměru  

• třetí krok - Sladění podnikatelského záměru s požadavky  

• posuzování vlivů na životní prostředí 

• seznámení se s povinnostmi příjemce dotace 

• elektronický podpis  

• založení Master účtu - první krok pro přístup k aplikaci eAccounti 

 

 

2.4. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 
 

Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického 

účtu (eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pokud se žádost 

o podporu podává prostřednictvím aplikace eAccount poprvé, je prvním krokem založení 

hlavního účtu žadatele, tzv. Master účtu. Doba ukončení realizace projektu dle této výzvy je 

k datu 30/11/2013. 

 

1. krok:  Žadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou registrační žádost. 

Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického 

hodnocení žadatele agentura CzechInvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. V případě 

předběžné přijatelnosti projektu agentura CzechInvest žadateli zasílá informaci o předběžné 

přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů. 
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2. krok:  Do 4 měsíců od potvrzení registrace žádosti podává žadatel elektronicky plnou 

žádost. Plná žádost obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu. [9] 

 

2.4.1. Registrační žádost 
 

Podání Registrační žádosti (RŽ) se skládá z následujících kroků [10]: 

 

1. Založení projektu v aplikaci eAccount. 

2. Stažení off-line formuláře Finančního výkazu (FV) v aplikaci eAccount, jeho 

vyplnění, elektronické podepsání a nahrání zpět do aplikace eAccount. 

3. Naskenování Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období. 

4. Vyplnění on-line záložek Registrační žádosti (RŽ). 

5. Vložení dokumentů (vygenerovaný dokument RŽ, FV, Rozvaha a Výkazy zisku 

a ztráty) do Seznamu dokumentů v aplikaci eAccount a jejich elektronický podpis. 

6. Ověření dat a odeslání celé RŽ (tj. formulář RŽ, FV i naskenované přílohy) 

prostřednictvím aplikace eAccount na agenturu CzechInvest. 

 

 

2.4.2. Plná žádost 
 

Plná žádost (PŽ) je elektronický formulář, který se v aplikaci eAccount zobrazí až po 

úspěšném předběžném posouzení přijatelnosti.[10] 

 

Obsah PŽ: 

 

1. Základní údaje uvedené již v RŽ – údaje z RŽ se automaticky načtou do PŽ, 

nemusí se znovu vyplňovat. 

2. Binární kritéria programu. 

3. Podrobnější informace o projektu – harmonogram a rozpočet projektu. 

4. Horizontální ukazatele. 

5. Závazné a monitorovací ukazatele. 

6. Prohlášení a závazky žadatele. 
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Požadované přílohy PŽ: 

 

• finanční realizovatelnost projektu (FRP) - elektronický formulář, který je 

k dispozici v aplikaci eAccount  

• záměr projektu - elektronická verze studie proveditelnosti zasílá se společně s PŽ 

prostřednictvím aplikace eAccount na CzechInvest 

• doklad o vlastnických nebo jiných právech k nemovitostem a pozemkům 

• dokladování zdrojů financování nákladů na realizaci projektu (prohlášení žadatele 

o dostatku vlastních zdrojů nebo nezávazný bankovní příslib úvěru) 

• v případě stavby doklad o souladu s územním plánem obce nebo vydané územní 

rozhodnutí stanovisko o souladu s integrovaným plánem rozvoje měst, pokud 

existuje projektová, výkresová dokumentace stavby, ze které je zřejmý vzhled 

stavby, vnitřní řezy stavbou, jednotlivé plochy, účel jednotlivých prostor stavby, 

spolu s technickou zprávou definující charakter stavby 

•  dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF 

 

 

2.4.3. Hodnocení projektu 
 

Společně s Podmínkami jsou žadatelé vyzváni k doložení dalších příloh, které 

dokládají majetkoprávní vztahy k místu realizace, výpis z obchodního rejstříku a další 

dokumenty dle Podmínek poskytnutí podpory. [10] 

 

Seznam příloh k Podmínkám: 

 

• pravidla pro publicitu 

• pravidla pro výběr dodavatelů 

• pravidla způsobilosti výdajů 

• výpis z obchodního rejstříku 

• výpis z živnostenského rejstříku 

• pravidla etapizace projektu 

• doklad o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti 

• pravidla způsobilosti zvláštní část školicích středisek 



- 13 - 
 

Přílohy k Podmínkám je nutné doložit ve 4 vyhotoveních. Minimálně jedno vyhotovení musí 

být originál, nebo notářsky/úředně ověřená kopie. Zbylá 3 vyhotovení mohou být kopie 

prosté. 

 

2.4.4. Žádost o platbu 
 

Požadované přílohy k Žádosti o platbu [10]: 

 

• kopie smlouvy o bankovním účtu 

• kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě, kopie kupních smluv, objednávky, 

v případě způsobilých výdajů jako např. nákup stavby, nákup pozemku, práva 

duševního vlastnictví (u tohoto způsobilého výdaje se jedná o nákupy jednotlivých 

položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč) je přílohou ŽOP znalecký posudek 

vypracovaný autorizovanou osobou způsobilou k vypracování takového posudku 

• kolaudační rozhodnutí nejpozději k poslední platbě 

• v případě staveb nejpozději k první platbě stavební povolení či souhlas stavebního 

úřadu se stavbou 

• kopie smlouvy o pojištění stavby, majetku, podpořeného dotací (k poslední      

žádosti o platbu) 

 

 

3. Představení společnosti ZIPP Brno s.r.o. 

Společnost ZIPP Brno s.r.o. působící v České republice na stavebním trhu byla 

zapsána do obchodního rejstříku dne 22. března 1994 jako STAMO BRNO, s.r.o. a změna na 

dnešní název proběhla dne 25. února 1995. Hlavní sídlo firmy je na adrese Kaštanová 34, PSČ 

620 00 Brno a její základní kapitál je 160 000,- Kč. Zákazníci firmy jsou především soukromé 

subjekty nejen tuzemské, ale i zahraniční, což svědčí o schopnosti firmy prosadit se na 

náročném stavebním trhu, kde je stále více požadována komplexnost, rychlost a spolehlivost. 

Významným faktem v činnosti a rozvoji společnosti byla změna vlastnických vztahů 

ve společnosti ZIPP Bratislava, protože novým vlastníkem se stala společnost STRABAG. 

[24, 25] 
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3.1. Historie firmy  
 

Společnost, jak je již uvedeno výše, byla založena 22. března 1994 a to skupinou 

pracovníků tehdejších Montovaných staveb Brno a.s. a společnosti ZIPP Bratislava spol. s.r.o. 

Její základní kapitál byl tehdy 102 000,- Kč. Zkušenosti a tradice obou subjektů zůstaly 

zachovány i v nové společnosti a tím se specializovaný charakter její hlavní činnosti, kterou je 

dodávka a montáž železobetonových konstrukcí, nezměnil. 

V průběhu dalších let, společnost věnovala značné finanční prostředky na pořízení 

nových mechanismů a dalšího technického vybavení nutného pro rozvoj a modernizaci 

výrobních činností. Pro zefektivnění práce a pružnější reakci na požadavky zákazníků byla 

vybudována vlastní projekční kapacita v oblasti statiky železobetonových konstrukcí 

a postupné rozšíření výrobního programu i do oblasti generálních dodávek staveb. 

Finanční rozsah prací se každoročně postupně zvyšoval a v posledních letech se 

pohybuje kolem 370 mil. Kč. V současné době je společnost schopna realizovat rovněž 

kompletní zakázky většího finančního objemu. [25] 

 

3.2.  Zaměření firmy 

Společnost ZIPP Brno s.r.o. je stavební firmou zabývající se projektováním, statikou, 

dodávkou a montáží železobetonových konstrukcí všech typů, dodávkou staveb na klíč, 

poskytuje dopravní služby, pronájmy jeřábů a montážních plošin. V menším rozsahu též 

dílenské práce, pneuservis, zámečnickou a opravárenskou činnost. [25]  

Předmětem podnikání firmy ZIPP Brno s.r.o. je provádění staveb včetně jejich změn, 

udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, obchodní živnost - koupě zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava nákladní, projektová činnost ve 

výstavbě, opravy silničních vozidel, kovoobráběčství. [25] 
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3.3.  Cíl školícího střediska 
 

Podnikání není jen o pořizování nemovitostí a strojů. Hybnou silou rozvoje a růstu 

podniku jsou především lidé. Pokud podnik postrádá odborně kvalifikované a motivované 

zaměstnance (bez ohledu na to, jak kvalitní je technologický park, kolik peněz jde do 

marketingu a zásob), dříve či později nemůže v tvrdé konkurenci obstát. Cílem školícího 

střediska je tedy prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení 

vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, 

zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech. 

Rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami vyplývajícími ze zavádění 

nových technologii a inovací, výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit a odborného 

růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby či služeb, udržování, prohlubování 

a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců i zaměstnavatelů, dále pak jejich manažerských, 

technických, jazykových a dalších dovedností. 

 

 

3.3.1. Cíl školícího střediska ZIPP Brno s.r.o. 

Společnost ZIPP Brno s.r.o. se snaží svým zákazníkům nabízet výrobky té nejvyšší 

kvality, včetně zajištění náležitého servisu. Pro zlepšení těchto aktivit se firma zaměřila  na 

vybudování vlastního školícího střediska. Jejím cílem je neustále zvyšování kvalifikace svých 

pracovníků na všech úrovních a rozšiřovat jejich znalosti. Tuto možnost nabízejí nejen svým 

kmenovým zaměstnancům společnosti, ale i externím posluchačům, především 

zaměstnancům konkurenčních firem na tuzemském trhu v oboru stavebnictví a to vše v zájmu 

plnění standardů norem ISO. Ve společnosti ZIPP Brno s.r.o. si uvědomili, že nejvýnosnější 

investice jsou investice do vzdělání a rozvoje odborných dovedností svých zaměstnanců. 

Neboť jen díky špičkovým pracovníkům může firma udržet krok s konkurencí a nadále 

budovat svou pozici na trhu, kterou dnes zastává. 

Největší tlak na neustálý rozvoj odborných znalostí pracovníků v oboru stavebnictví 

je především v oblasti železobetonových konstrukcí. Firma proto musí sledovat aktuální 

novinky a rozvoj technologií a proškolovat své zaměstnance ve všech směrech. Většina 

materiálu pochází ze zahraničí, proto je ve firmě kladen velký důraz na schopnost 
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komunikace řídících pracovníku v cizím jazyce (angličtina, němčina). Vzdělávací aktivity 

jsou nezbytným krokem, a to zejména za účelem udržení odborné způsobilosti a pověsti. 

Při přípravě koncepce projektového záměru byly společností identifikovány 

následující hlavní cíle, kterých by mělo být dosaženo: 

 

I. Vytvoření vhodných prostor pro školení zaměstnanců, kterými doposud firma 

ZIPP Brno s.r.o. nedisponuje. Tím, že bude mít firma vlastní školicí zázemí, 

nemusí školení probíhat v externích prostorách. Získají tím nejen úsporu 

finančních prostředků vynaložených na pronájem a cestovné, ale také budou moci 

efektivněji využít pracovní dobu zaměstnanců (odpadne nutnost cestovat za 

vzděláním). 

 

II.  Zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve školícím středisku povede k získání nových 

informací, zkušeností a dovedností. Díky tomuto zvyšování kvalifikace budou 

pracovníci samostatnější, po odborné stránce způsobilejší a v neposlední řadě by 

tento fakt měl vést k lépe odvedené práci a s tím neodmyslitelně souvisí vyšší 

spokojenost zákazníků. 

 
 

III.   Ekonomické hledisko - předpokládá se, že školicí středisko ušetří finanční 

prostředky za pronájmy externích školicích místností. Zároveň se počítá 

s efektivním využitím času při školení a kurzech, a to díky dostupnému 

technickému a personálnímu zázemí, které je k dispozici v areálu firmy. 

 

 

3.4.  Náplň školícího střediska 
 

Předkládaný projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti 

v oblasti projektování, statiky, dodávky a montáží železobetonových konstrukcí všech typů. 

Za tímto účelem hodlá společnost vybudovat ve svých prostorách školicí středisko (ŠS). ŠS 

zahrnuje učebnu, která bude sloužit zaměstnancům za účelem teoretického vzdělávání. 

Učebna bude vybavena nezbytným nábytkem a potřebným audio-video vybavením (plátno, 

projektor, HW, specializovaný SW apod.). Kromě učebny bude součástí školicího střediska 
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tréninkové pracoviště, jehož účelem bude aplikování získaných teoretických poznatků do 

rutinní praxe.  Posluchači tedy mají možnost se vzdělávat jak teoreticky, tak i aktivně se 

zapojovat do výuky, vyzkoušet si připravená cvičení a konzultovat případné otázky s lektory.  

Typy školení, které chce firma realizovat ve svém školícím středisku: 

• Obecné školení  

• Odborné školení 

 

1. Obecné školení  

Školení má být koncipováno jako vstupní školení pro začínající zaměstnance, ale 

i pro stále pracovníky. Společnost má v plánu vzdělávat nejenom své zaměstnance, ale 

i externí posluchače: 

• Školení BOZP  

• Školení řidičů referenčních vozidel 

• Školení - Nakládání s odpady a životní prostředí 

• Školení lešenářů, omítkářů 

• Aplikace nových výrobků ve stavebnictví 

• Marketing a strategie v získávání a udržení klientů v období krize ve stavebnictví 

• Cizí jazyk (komunikativní angličtina či němčina v řízení stavebních projektů) 

• Management rizika ve výstavbě 

• Řízení stavební zakázky 

• Řízení lidských zdrojů  

• Řízení organizačních změn  

• Projektové řízení  

• Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence  

• Prodej 

• Zákon o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb. 

• Logistika 

• Kvalita  

• Administrativa 

• Stavební zákon – územní řízení a Stavební řád 

• Novela katastrálního zákona 
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2. Odborné školení  

 

Účelem odborného školení je konkrétně specifikovat činnosti jednotlivých subjektů, 

které se týkají problematiky ve stavebnictví a tím rozvíjet odbornost zaměstnanců, např:  

 

• Stavební projekty v návaznosti na požární bezpečnost staveb  

• Řízení stavebních a technologických prací 

• Proclení, zdanění, skladování, pojištění 

• Izolační materiály 

• Železobetonové konstrukce různých typů 

• Pohledový beton - navrhování, vzhled, vady 

• Revize elektro-nářadí 

• Vedení deníku stavby 

• Stavební a montážní práce 

• Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, hutnící zkoušky 

• Zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek 

• Vytýčení podzemních sítí, ohlášení zahájení zemních prací správcům podzemních sítí 

a jejich předání před zakrytím 

• Činnost odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geodetického 

zaměření v grafické a digitální formě, a to v počtu 3 + 3 ks 

• Provizorní dopravní značení po dobu stavby včetně schválení příslušnými orgány 

státní správy 

• Kdy a jak navrhnout dodatečné zateplení budov 

• Kreslení výkresů a stavební části podle nové ČSN 01 3420 

 

 

 

3.5.  Vybavenost školícího střediska  

Pro realizaci projektu bude nutné investičně zajistit dvoupatrovou dostavbu budovy 

ZIPP Brno s.r.o., zajistit vybavenost kanceláří a školících místností a pořídit školící pomůcky 

pro školené.  
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Školicí středisko se tedy bude nacházet v nově připravovaných prostorách firmy 

ZIPP Brno s.r.o. v areálu provozovny.  Přesná adresa místa realizace je Kaštanová 34, 620 00 

Brno.  

Školicí středisko lze z pohledu prostorového uspořádání rozdělit na dvě části: 

1) Učebna 

2) Tréninkové pracoviště 

1) Učebna 

Firma plánuje vybudovat 3 učebny, každá s kapacitou pro 20 lidí a 1 školitele, které 

se budou nacházet v nově přistavovaných prostorách firmy ZIPP Brno s.r.o. v 2. patře. Jedna 

učebna bude o rozloze 49m2. 

Primárním účelem učebny bude teoretická výuka posluchačů jednotlivých kurzů.  

Počet posluchačů v učebně (20) je s ohledem na náročnost kurzů volený jako maximálně 

možný, a to zejména s přihlédnutím k zachování efektivity samotných kurzů. Na základě 

pedagogických vyjádření školitelů je tento počet ještě akceptovatelný při zachování těsné 

vazby a plynulé návaznosti mezi teoretickou a praktickou výukou. Učebny budou vybaveny 

nábytkem a prezentační technikou, což jsou nutné prostředky pro potřeby školení. Uprostřed 

místnosti bude umístěno 11 stolů s PC pro 20 posluchačů + 1 školící (včetně 21 židlí/křesel). 

Pro potřeby odložení věcí a uschování školicích pomůcek budou po stranách místnosti 

umístěno 5 skříní. Police a stojany budou sloužit k uložení prezentačních materiálů, odborné 

literatury, manuálů, modelů apod. Ze školicích pomůcek bude v učebnách nainstalována 

audiovizuální technika (projektor, interaktivní tabule, ozvučení apod.).  

2) Tréninkové pracoviště 

Tréninkové pracoviště se bude nacházet v dolní části nově přistavovaných prostorách 

firmy ZIPP Brno s.r.o. Bude využíváno pro oblast zkušebnictví stavebních materiálů. Firma 

prozatím ještě není zcela rozhodnutá, jak tréninkové pracoviště vybaví. Nachystaná částka na 

stroje a vybavení tréninkového pracoviště je 1.000.000,-Kč. 

 



- 20 - 
 

3.5.1. Seznam pořizovaných pomůcek 
 

V níže uvedených tabulkách je úplný výčet potřebného vybavení učeben. 

 

Tab. 3.1. Seznam hardwarů a sítí  

 

 

Tab. 3.2. Seznam Softwarového vybavení 

Softwarové vybavení Počet Umístění 

AutoCAD 2010 20 učebna 

MS Project 20 učebna 

MS Office 2007 Profi 63 učebna 

RTS Stavitel + 2010 (software pro tvorbu rozpočtu stavby) 20 učebna 

Celkem 123  

 

 

 

Hardware a sítě Počet Umístění 

Tabule SMART BOARD 680i 3 učebna 

Projektor EPSON EB-825 3 učebna 

Promítací plátno CINELUX CM(180x180cm) 3 učebna 

Prezentační notebook 3 učebna 

PC ALFA Serene II 60 učebna 

Multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna) 3 učebna 

Zasíťování interních prosto ŠS + připojení k internetu 3 učebna 

Receiver a ozvučení učebny 3 učebna 

Propojovací kabel HEX-CAN + adaptér pro OBD 3 učebna 

Ovládací systém Control point 3 učebna 

Reprosoustava MAGNAT Quantum 607 set 5.0 3 učebna 

Sluchátka Koss PTX/6 60 učebna 

Monitor Acer 18.5" P195HQb 60 učebna 

Klávesnice + myš Genius Slimstar C100, PS/2 60 učebna 

Celkem 270  
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Tab. 3.3. Seznam kancelářského vybavení 

Kancelářské vybavení Počet Umístění 

Stůl 33 učebna 

Židle 63 učebna 

Skříně 15 učebna 

Police 12 učebna 

Stojany 6 učebna 

Prezentační Notebook Acer Aspire 5820TG-334G50MN 

(LX.PTP02.116) TimelineX 
3 učebna 

Multifunkční zařízení Epson Stylus SX210 3 učebna 

Sluchátka Koss PTX/6 60 učebna 

PC ALFA Serene II 60 učebna 

Monitor Acer 18.5" P195HQb 60 učebna 

Klávesnice + myš Genius Slimstar C100, PS/2 60 učebna 

Celkem 375  

 

 

3.6. Rozpočet projektu  
 

Celkový rozpočet na realizaci projektu je stanoven ve výši 12.000.000,- Kč bez 

DPH. Jelikož se firma ZIPP Brno s.r.o. řadí mezi střední podniky, má nárok na 

50% (6.000.000,- Kč) dotaci ze strukturálních fondů EU.  

 

Tab. 3. 4. Celkový rozpočet 

Stavební část (rozpočtová cena dle projektové dokumentace) 8 000 000 

 Audiovizuální technika a softwarové vybavení 1 300 000 

Kancelářské vybavení 1 700 000 

Tréninkové pracoviště 1 000 000 

Celkem 12 000 000 bez DPH 
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Tab. 3.5. Rozpočet audiovizuální techniky a softwarového vybavení 

Audiovizuální technika a softwarové vybavení Počet Cena 

Tabule SMART BOARD 680i 3 374 853 

Projektor EPSON EB-825 3 70 830 

Promítací plátno CINELUX CM(180x180cm) 3 35 700 

Reprosoustava MAGNAT Quantum 607 set 5.0 3 99 720 

Reciever Pioneer VSX-1019AH-S 3 49 857 

AutoCAD 2010 20 123 740 

MS Project 20 200 000 

MS Office 2007 Profi 63 220 500 

RTS Stavitel + 2010 (software pro tvorbu rozpočtu stavby) 20 124 800 

Celkem 138 1 300 000 

 

Tab. 3.6. Rozpočet kancelářského vybavení 

Kancelářské vybavení Počet Cena 

Stůl 33 198 000 

Židle 63 189 000 

Skříně 15 150 000 

Police 12 36 000 

Stojany 6 9 000 

Prezentační Notebook Acer Aspire 5820TG-334G50MN 

(LX.PTP02.116) TimelineX 
3 60 000 

Multifunkční zařízení Epson Stylus SX210 3 4 000 

Sluchátka Koss PTX/6 60 16 800 

PC ALFA Serene II 60 885 400 

Monitor Acer 18.5" P195HQb 60 138 000 

Klávesnice + myš Genius Slimstar C100, PS/2 60 13 800 

Celkem 375 1 700 000 
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Vzhledem k tomu, že projekt se bude teprve realizovat, jsou uvedené ceny pouze 

orientační. Dospěla jsem k nim na základě porovnávání cen od prodejců daného produktu. 

Konečné ceny budou známé až po ukončení výběrového řízení, nepředpokládám však, že by 

mělo dojít k výrazným změnám. 

 

4. Posouzení realizovatelnosti projektu  
 

K posouzení realizovatelnosti projektu je pro nás podstatný finanční plán investic 

projektu viz. Tabulka 4.1. a 4.2., kde nás zajímá doba realizace investic, předpokládaný datum 

zahájení provozní činnosti a předpokládaný datum ukončení provozní činnosti. Bez těchto 

hodnot nelze stanovit vnitřní výnosové procento (IRR) a dobu návratnosti (DN) investic, které 

patří mez hlavní výstupy předběžného hodnocení projektu.   

 

Tab. 4.1. Úvodní informace pro finanční plán investičního projektu – bez dotace 

 

 

Tab. 4.2. Úvodní informace pro finanční plán investičního projektu – s dotací 
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Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se dále skládá z běžných 

metod hodnocení investičních projektů. Účelem hodnocení je na základě údajů 

z připravovaného projektu vypočítat možnost realizace projektu. Výsledné hodnocení je 

prováděno automatizovaným systémem na základě údajů zadaných do excelovských 

formulářů, který poskytuje CzechInvest na svých internetových stánkách. Výsledné 

hodnocení není žadatelům k dispozici, výsledek pouze napomáhá žadateli při rozhodování 

o realizaci projektu a dává žadateli informaci, zda úspěšně projde hodnocením ekonomické 

a finanční realizovatelnosti projektu. Výsledné hodnocení je založeno na bodovém 

ohodnocení jednotlivých hodnotících ukazatelů, kterými jsou: 

 

- čistá současná hodnota NPV,  

- finanční míra výnosnosti (vnitřní výnosové procento) IRR porovnaná se 

zadanou výslednou diskontní sazbou DS  

- doba návratnosti investice DN  porovnaná s průměrnou dobou odpisování 

investice PDOI  

 
Podle konkrétních vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů a porovnání je 

přiřazen každému ukazateli zvlášť počet bodů následujícím způsobem: 

 
Když NPV>0 pak 3 body. Když NPV=O pak 1bod. Když NPV<0 pak 0 bodu 
Když IRR>=DS sazba pak 3 body. Když (IRR>=0 and IRR<DS) pak 1 bod. Když IRR<0 pak 
0 bodů 
Když DN<0,6*PDOI pak 3 body. Když (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod. Když 
DN>PDOI pak 0 bodů 
 

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

hodnoty bodů je projekt doporučen nebo nedoporučen nebo doporučen s výhradami. 

 
 

- Součet bodů > 3 DOPORUČENO  

- Součet bodů = 3  DOPORUČENO S VÝHRADAMI.   

- Součet bodů < 3 NEDOPORUČENO 

 

Jak je patrné z tabulek 4.3 a 4.4, předběžné hodnocení projektu pro firmu ZIPP Brno 

s.r.o. vyšlo DOPORUČENO a to jak v nástroji pro předběžné hodnocení projektu bez dotace 

tak i s dotací. Z tohoto důvodu bych firmě doporučila vybudování školícího střediska. 
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Tab. 4.3 Nástroj pro předběžné hodnocení projektů - bez dotace (viz. Příloha 2) 

 

Tab. 4.3. Nástroj pro předběžné hodnocení projektů – s dotací (viz. Příloha 3) 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat příležitosti a rizika při přípravě investičního 

projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace. Pro firmu ZIPP Brno 

s.r.o., která má zájem o vybudování školícího střediska, jsem zpracovávala registrační žádost, 

formulář pro finanční výkaz a nástroj pro předběžné hodnocení projektu, což je nedílnou 

součástí při žádání dotací. Na základě finanční analýzy je evidentní, že překládaný projekt lze 

považovat za udržitelný, financovatelný, efektivní a rentabilní a to jak s podporou dotace, tak 

i bez čerpání dotace. Proto bych firmě ZIPP Brno s.r.o. doporučila vybudovaní školícího 

střediska, což by mohlo přinést lepší pozici firmy na trhu.  

V dnešní tvrdé konkurenci kdy úspěch firmy záleží na každém i drobném faktoru, 

hrají kvalitní a po odborné stránce připravení zaměstnanci schopní držet krok 

s nejmodernějšími trendy, jednu z rozhodujících rolí pro úspěch firmy na trhu. Domnívám se 

tedy, že vlastní podnikové školící středisko přinese zvýšenou kvalifikaci pracovníků, 

samostatnost, odbornou způsobilost a pro firmu následné ušetření nákladů za pronájmy 

externích školicích místností. Zároveň efektivní využití času při školení a kurzech. Toto vše 

se ve výsledku projeví v oboustranné spokojenosti, jak na straně společnosti, tak na straně 

nynějších i budoucích potenciálních zákazníků. 

Každá firma, která žádá o dotace, by si měla uvědomit, že dotace je braná spíše jako 

přispívající finanční prostředek, než jako jediný existenční faktor projektu. A že také může 

dojít k riziku v podobě nevyžádání dotace, což způsobí prodloužení doby návratnosti investic. 

 

 

 

. 
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Seznam zkratek 
 

aj.  A jiné 

BOZP  Bezpečnost a ochrana při práci 

CF  Cash flow 

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a inovace 

CZ-NACE  Klasifikace ekonomických činností 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DN  Doba návratnosti 

DS  Diskontní sazba 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EAGGF Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

EHD  Evropská hospodářská společnost 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES  Evropské společenství 

ESF  Evropský sociální fond 

ESUO  Evropské společenství uhlí a oceli 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

Euratom Evropské společenství pro atomovou energii 

FIFG   Finanční nástroj pro orientaci rybolovu 

FRP  Finanční realizovatelnost projektu 

FV  Finanční výkaz 

ICT   Informační a komunikační technologie 

IRR   Vnitřní výnosové procento 

ISO  Mezinárodní organizace pro normy 

Kč  Korun českých 

ks  kus 

mil.   Milion 

mld.  Miliarda 

např.  Například 

NPV  Čistá současná hodnota 

NUTS  Nomenklatruní územní jednotka 
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OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP  Operační program 

OPPI  Operační program Podnikání a inovace 

PDOI  Průměrná doba odepisování investic 

PŽ  Plná žádost 

RLZ   Rozvoj lidských zdrojů 

ROP  Regionální operační program 

RŽ  Registrační žádost 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SBM  Small and Medium Business 

SME  Small and Medium Enterprise 

ŠS  Školící středisko 

tis.  Tisíc 

ŽOP  Žádost o platbu 
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Tab. 4.3 Nástroj pro předběžné hodnocení projektů - bez dotace (viz. Příloha 2) 

Tab. 4.3. Nástroj pro předběžné hodnocení projektů – s dotací (viz. Příloha 3) 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
ve spolupráci s  
CzechInvest 

 

1. Základní údaje o Registrační žádosti 

 

Název projektu: Školicí středisko ZIPP Brno a.s. 

 

Název programu / podprogramu: Školicí střediska – Výzva II 

Platnost výzvy od: 01.09.2009 

Platnost výzvy do: 30.06.2010 

 

2. Údaje o žadateli 

 

2.1. Žadatel 

 

2.1.1. Základní údaje 

 

Obchodní firma: Školicí středisko ZIPP Brno a.s. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 49975561 DIČ: CZ49975561 

 

Způsob jednání za společnost:  Jménem společnosti jednají vţdy alespoň dva jednatelé 

 

Ţadatel je MSP. 

Ţadatel je střední podnik. 

Ţadatel je plátce DPH. 

 

Ţadatel nepodniká kratší dobu neţ 2 uzavřená účetní období. 

 

2.1.2. Adresa sídla firmy 

 

Adresa: Kaštanová 34, 620 00 Brno 

 

2.1.3. Statutární zástupci 

 

Jméno: Ing. Josef Tesař 

E-mail: tesar@zippbrno.cz 

Mobil: 602712435 

Telefon:   

Pozice ve firmě: jednatel 
 

Jméno: Ing. Josef Klabačka 

E-mail: klabacka@zippbrno.cz 

Mobil: - 

Telefon:   

Pozice ve firmě: jednatel 
 

 

2.1.4. Kontaktní osoby 
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Jméno: Ing. Zdeněk Machala 

E-mail: machala@zippbrno.cz 

Mobil: - 

Telefon:   

Pozice ve firmě: jednatel 
 

 

2.1.5. Hlavní oblast podnikání 

 

CZ-NACE Název CZ-NACE 

412000 Výstavba bytových a nebytových budov 

 

2.1.6. Vedlejší oblasti podnikání 

 

CZ-NACE Název CZ-NACE 

256200 Obrábění 

430000 Specializované stavební činnosti 

452000 Opravy a údrţba motorových vozidel, kromě motocyklů 

494100 Silniční nákladní doprava 

711000 Architektonické a inţenýrské činnosti a související technické poradenství 

 

3. Základní údaje o projektu 

 

Název (pod)programu: Školicí střediska – Výzva II 

Název projektu: Školicí středisko ZIPP Brno a.s. 

 

Popis projektu: Společnost ZIPP Brno s.r.o. je stavební firmou zabývající 

se projektováním a statikou ţelezobetonových 

konstrukcí, dodávkou staveb na klíč, poskytujeme 

dopravní sluţby, pronájmy jeřábů a montáţních plošin 

a v menším rozsahu zámečnickou a opravárenskou 

činnost.  Společnost hodlá za účelem zvyšování 

kvalifikace pracovníků v daném odvětví zbudovat školící 

středisko zaměřené na oblast stavebnictví. Pro realizaci 

projektu bude nutné investičně zajistit dvoupatrovou 

dostavbu budovy ZIPP Brno s.r.o., zajistit vybavenost 

kanceláří a školících místností a pořídit školící pomůcky 

pro školené (jak hardwarové tak softwarové vybavení). 

Doplňující popis projektu:  

 

Podporované aktivity: 

 a) Výstavba školícího střediska  

d) Vybavení zařízeními, školicími stroji, přístroji, pomůckami a předměty 

 

Odhad celkových způsobilých výdajů projektu (v tis. Kč): 12 000 
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Poţadovaná dotace (v tis. Kč): 6 000 

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.10.2010 

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.10.2011 

 

Předmět řešení projektu (dle 

CZ-NACE): 

711000 

Vedlejší předmět řešení projektu (dle 

CZ-NACE): 

 

Celní kód(y) produkce:   

 

4. Adresy místa realizace 

 

Adresy místa realizace: 

 Kaštanová 34, 620 00 Brno 

 

5. Prohlášení žadatele 

 

Ţadatel 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 ţádosti či sdělená poskytovateli nebo zprostředkujícímu subjektu v 

souvislosti s jejím zpracováním, a to po dobu trvání závazků ţadatele, vyplývajících z 

poskytnutí podpory, případně po dobu do uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy došlo k 

rozhodnutí o zamítnutí projektu u ţadatelů, kterým podpora nebyla udělena, za účelem 

posouzení a správy ţádosti, jejího vyhodnocení, zpracování, rozhodování o případném udělení 

podpory, posuzování, kontroly a monitorování projektu, na něţ 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). Totéţ platí pro údaje o ţadateli, 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, jejichţ informování je nezbytné pro řádný 

výkon těchto činností, a osobám, jejichţ 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 ţadateli 

informace v rozsahu: název programu podpory, název ţadatele, adresa ţadatele, výše dotace 

(v Kč) a převaţující CZ-NACE ţadatele. 

A4. Aby si poskytovatel nebo zprostředkující subjekt vyţádal podle potřeby provedení externí 

technicko-ekonomické expertízy předloţené ţádosti. 

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 pouţití účelových finančních prostředků. 
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Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní 

správy ČR a kontrolních orgánů EU. 

A6. Aby správce programu zpracoval předloţené 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 M 

 

Ţadatel 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 doloţeny písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichţ 

jsou výdaje rozepsané na jednotlivé poloţky. 

B3. Poskytovat poskytovateli podpory nebo zprostředkujícímu subjektu v průběhu hodnocení 

ţádosti maximální součinnost nutnou k vydání rozhodnutí, zejména na výzvu poskytovatele 

podpory doplnit údaje potřebné k posouzení ţádosti. Ţadatel si je vědom, ţe v případě 

neposkytnutí vyţádaných dodatečných údajů poskytovatel podpory ţádost zamítne. 

 

Ţadatel je povinen 

C1. Ţadatel prohlašuje, ţe 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, ţe by mu něco bránilo ve splnění některé z uvedených povinností. 

 

Ţadatel prohlašuje 

D1. Ţe v době podání ţádosti, 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 ţadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, ţe mu nebyl uloţen soudem 

nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování ţivnosti. 

D2. Ţe ke dni zpracování této ţádosti má vypořádané všechny splatné závazky vůči 

finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu 

národního majetku, Státnímu fondu ţivotního 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. 

D3. Ţe veškeré údaje uvedené v ţádosti 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.  Ţe není podnikatelem, který je k datu podání ţádosti o podporu příjemcem podpory 

podle Pokynů Evropských společenství č. 2004/C244/02 na záchranu a restrukturalizaci 

podnikatelů v obtíţích. 

D5.  Ţe bude v záleţitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně. 

Ţadatel si je vědom, ţe pokud on či osoba jím pověřená naváţe kontakt se členy hodnotitelské 

komise či externími hodnotiteli projektu za účelem ovlivnění procesu hodnocení či 

administrace projektu, nebo za účelem získání informací, které nejsou ţadatelům sdělovány, 

zakládá toto zjištění  důvod k zamítnutí ţádosti. Kontaktním místem pro podávání informací 

je příslušná agentura, která je zodpovědná za administraci programu, do kterého je projekt 



           

Registrační ţádost 

 

Implementační agentura: CzechInvest Strana:  5 / 5 

Verze dokumentu: 1.0 Platnost od: 1.3.2007 

 

podán. 

D6. Ţe údaj o velikosti podniku (malý, střední, velký) je uveden správně a pravdivě, na 

základě pravdivých informací o počtu zaměstnanců a ročním obratu (případně o počtu 

zaměstnanců a bilanční sumě roční rozvahy). 

D7. Ţe 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 ţádosti o 

podporu nepřetrţitě po dobu minimálně 3 let. 

D8. Ţe disponuje nebo zabezpečí dostatečné mnoţství finančních prostředků pro financování 

celkových nákladů projektu. 

D9. Ţe veškeré jím předloţené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Ţadatel si je 

rovněţ vědom moţných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, ţe byla poskytnuta 

podpora na základě ţadatelem předloţených, nepravdivých údajů. 

 

 

Datum: 4. dubna 2010 

 

 



 
 



 



 
 

 

 



 



 
 

 

 



 



 
 

 



 

 


