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ABSTRAKT 

 
Cílem bakalářské práce je, popsat jednotlivé dotační tituly zprostředkovávané 

agenturou Czechinvest pro průmyslové podniky. V úvodní části je popsána historie této 

agentury a charakteristika jednotlivých dotačních titulů. V následující části je představena 

firma HOBES, spol. s r.o., která je úspěšným ţadatelem o podporu z širokého spektra 

operačních programů. Jedná se o typického představitele strojírenské firmy střední velikosti. 

V závěrečné části je uveden příklad realizace projektu z programu Rozvoj. 

  

Klíčová slova: investiční projekt, Evropská unie, malý podnik, střední  
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ABSTRACT 

 
The goal of the bachelors work is to characterize individual endowment titles 

negotiated by the Czechinvest agency for industrial enterprises. The history of the agency and 

characteristics of each individual endowment titles are in the introduction part. The HOBES 

Company that is a successful applicant for wide spectra of operational programs is presented 

in the next part. It is a typical representative of a middle size industrial enterprise. An example 

of realization from the project Development is introduced in the conclusion. 

 

Key words: investment project, European Union, small enterprise, medium enterprise, 

structural funds, endowments 
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Úvod 

Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo, na jednu stranu, k rozšíření 

bezcelního trhu a tím získání moţnosti snadněji dostat produkty k zákazníkům mimo Českou 

republiku, na druhou stranu tím vzniklo tvrdší konkurenční prostředí, protoţe stejnou 

příleţitost dostaly zahraniční firmy v České republice. Jestliţe chtějí české firmy zachovat 

svou konkurenceschopnost, musí nejen drţet krok s nejnovějším technologickým rozvojem, 

ale zároveň chránit své inovační nápady. K dispozici se nabízí podpora EU v podobě dotací, 

díky kterým mohou snadněji naše firmy ve svých podnikatelských aktivitách obstát. Avšak k 

tomu, aby podniky mohly tyto prostředky získat a ţádat o dotace, musí splnit daná kritéria 

stanovená Ministerstvem Průmyslu a obchodu České republiky. Významným pomocníkem 

v oblasti moţností čerpání dotací z fondů EU je Agentura pro podporu podnikání, dále 

CzechInvest.  

Tato práce v úvodní části popisuje historii, sluţby poskytované uvedenou agenturou a stručný 

popis jednotlivých programů. Další část je věnovaná představení středně velké české 

strojírenské firmy HOBES, spol. s r.o. a popisu projektů, které se této společnosti podařilo 

úspěšně realizovat.  

1. Historie agentury CzechInvest 

CzechInvest byl zaloţen v listopadu 1992 s cílem podporovat příliv přímých 

zahraničních investic do České republiky. Svým klientům nabízel potřebné informace, 

poradenství i kontakty a pomáhal jim realizovat jejich projekty v oblasti výroby, výzkumu a 

sdílených sluţeb. Ještě jako agentura podporující zejména příliv zahraničních investic se 

CzechInvest soustředil na vybrané sektory zpracovatelského průmyslu – výrobu automobilů a 

jejich komponentů, elektroniku a mikroelektroniku, chemický průmysl, farmacii nebo přesné 

strojírenství. Později se k těmto oblastem přidal také letecký průmysl, zdravotnická technika a 

biotechnologie. Dále narůstá počet projektů v oblasti výzkumu a vývoje (technologická 

centra) a strategických sluţeb (centra zákaznické podpory, finanční a účetní sluţby).  
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Agentura CzechInvest získala v průběhu svého působení několik prestiţních ocenění, 

např.: 

 2009, Světová banka: Ocenění CzechInvestu za nejlepší internetové stránky na světě 

mezi investičními agenturami 

 WebTop100 za rok 2004 (webstránka CzechInvestu získala 1. místo ve státní správě) 

 100 obdivovaných firem v ČR 2004 - 1. místo v „Činnosti v oblasti nemovitostí, 

sluţby pro podniky“, 1. místo v regionu Praha 

 WAIPA Awards 2003 „Best Advertisement by an IPA“ (3. místo) 

 Best Practices in Promotion za rok 2004 (uděleno řídícím výborem Světového 

investičního fóra v červnu 2005) 

 The European Investment Promotion Agency of the Year 2001 

1.1 Investiční pobídky 

V devadesátých letech proběhla v České republice významná změna spočívající ve 

vypracování systému investičních pobídek. Pobídky se investorům začaly nabízet nejdříve na 

základě přijetí vládního usnesení z dubna 1998 a následně i usnesení vlády z prosince téhoţ 

roku. Takto získané zkušenosti pomohly ministerstvu průmyslu a obchodu i dalším státním 

institucím předloţit návrh nového zákona o investičních pobídkách. Zákon o investičních 

pobídkách (č. 72/2000) vstoupil v platnost 1. května 2000 a domácím i zahraničním 

investorům stanovuje stejná práva a podmínky. Později byl systém investičních pobídek 

rozšířen o podporu strategických sluţeb a technologických center (Rámcový program pro 

podporu technologických center a center sdílených sluţeb). Česká republika se tak stala vůbec 

prvním státem v regionu střední a východní Evropy, kde byl systém udělování investičních 

pobídek jasně definován zákonem. 

1.2 Průmyslové zóny 

Kvalitní investiční nabídka musí obsahovat také připravenou průmyslovou zónu. Proto 

vláda schválila systém veřejné podpory trhu podnikatelských nemovitostí, který byl oficiálně 

zahájen v roce 1998. Díky Programu podpory rozvoje průmyslových zón vzniklo do konce 

roku 2006 v České republice 96 průmyslových zón. V roce 2001 byl uvedený program 

rozšířen o další podprogramy, a to Regenerace průmyslových zón, Výstavba a regenerace 

nájemních objektů a Akreditace průmyslových zón. 
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1.3 Příliv investic 

Agentura CzechInvest se během své existence podílela na více neţ 1 310 investičních 

projektech v celkové hodnotě 658 miliard korun. Díky těmto investicím by mělo postupně 

vzniknout přes 203 tisíc přímých pracovních míst. V oblasti průmyslu v ČR nejčastěji 

investují firmy z Německa, s podílem 20 % a tuzemské firmy s podílem (17 %). Kromě 

tradičních sektorů, jako jsou automobilový, strojírenský, chemický a elektrotechnický 

průmysl, se stále častěji objevují investice do inovací a moderních odvětví jakými jsou 

mikroelektronika a přesné strojírenství. 

1.4 Podpora subdodavatelů 

Aby z přílivu zahraničních investic profitovaly co moţná nejvíce české firmy, spustil 

CzechInvest v roce 1999 Program podpory subdodavatelů. Jeho cílem je zintenzívnit a 

prohloubit kontakty mezi domácími subdodavateli a nadnárodními firmami, které plánují 

investovat v ČR nebo zde jiţ působí. I díky tomu se českým firmám podařilo za šest let 

fungování programu uzavřít dodavatelské kontrakty za téměř 5 miliard korun. V databázi 

subdodavatelů, která je volně přístupná na webové stránce agentury, je evidováno téměř 2 000 

českých firem připravených dodávat novým společnostem své výrobky a sluţby 

1.5 Podpora podnikání 

V souvislosti s rozvojem české ekonomiky a našim vstupem do Evropské unie se 

CzechInvest stále více orientoval na podporu domácích firem. Rozhodnutím ministra 

průmyslu a obchodu nakonec došlo k jeho sloučení s Agenturou pro rozvoj podnikání a 

agenturou CzechIndustry. 2. ledna 2004 tak vznikla nová Agentura pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest, u které hledají pomoc především malé a střední firmy ze 

zpracovatelského průmyslu a ţádají jejím prostřednictvím o dotace a zvýhodněné úvěry 

financované státem a Evropskou unií. Aby byly sluţby agentury podnikatelům co 

nejdostupnější, zaloţil CzechInvest v roce 2004 třináct regionálních kanceláří umístěných 

v jednotlivých krajských městech.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie dostali naši podnikatelé první šanci 

vyuţít prostředků ze strukturálních fondů. Prostřednictvím operačních programů Průmysl a 

podnikání a Rozvoj lidských zdrojů byly v letech 2004 – 2006 rozděleny miliardy korun, 

jejichţ vyplácení pokračovalo, v závislosti na postupném ukončování projektů, do roku 2008. 
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Stěţejním nástrojem podpory zejména malých a středních podniků byl Operační 

program Průmysl a podnikání, na který bylo celkem alokováno 10 miliard korun. Přijímání 

ţádostí o dotace a zvýhodněné úvěry definitivně skončilo v listopadu 2006. Regionální 

kanceláře CzechInvestu přijaly téměř 4 700 ţádostí a více neţ polovina z nich byla 

podpořena. CzechInvestu se, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Českou energetickou agenturou, podařilo 

smysluplně vyuţít veškeré přidělené prostředky. To je samo o sobě velkým úspěchem nejen 

pro zmíněné instituce, ale především pro český podnikatelský sektor, vysoké školy, kraje a 

další subjekty, jejichţ projekty veřejnou podporu z Operačního programu Průmysl a 

podnikání získaly. Pro období 2007 – 2013 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

celkem 15 programů podpory. 

1.6. Zavedení systému řízení jakosti 

S ohledem na neustále se zvyšující nároky na jakost poskytovaných sluţeb se agentura 

CzechInvest v roce 2004 rozhodla vybudovat a zavést vlastní systém managementu jakosti 

podle poţadavků normy ISO 9001:2000. V roce 2005 prošla agentura tzv. dohledovým 

auditem a certifikát znovu obhájila. Mezinárodní certifikát ISO 9001:2000, který agentura 

CzechInvest v roce 2007 získala od společnosti Quality Austria, má platnost další tři roky. 

Certifikát pokrývá veškeré sluţby v oblasti podpory přílivu zahraničních investic a vzniku a 

rozvoje domácích podniků, které poskytuje prostřednictvím návrhu a implementace programů 

podpory podnikání ze Strukturálních fondů EU, poskytování sluţeb a informací a zlepšování 

podnikatelského prostředí. Strategickým cílem CzechInvestu pro oblast jakosti v roce 2008 

bylo zavedení a certifikace bezpečnosti informací dle normy ISO 27001/2005. 

1.7 Sdruţení pro zahraniční investice - AFI 

Ve všech svých aktivitách podporuje CzechInvest Sdruţení pro zahraniční investice – 

AFI, jehoţ členové se rekrutují z řad renomovaných společností, které mají dlouhodobé 

zkušenosti s českým prostředím a poskytují sluţby v oblastech klíčových pro příliv a realizaci 

zahraničních investic. Hlavním cílem spolupráce CzechInvestu a AFI je zajistit, aby vstup 

zahraničních investorů na český trh byl maximálně usnadněn. Oba subjekty společně zaloţily 

projekt „Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic“, otevřený široké 

podnikatelské obci, jehoţ účastníci reprezentují silné a renomované společnosti, které svou 

účastí v něm podporují poslání a aktivity agentury CzechInvest. 

http://www.afi.cz/CZ/default.aspx
http://www.afi.cz/CZ/default.aspx
http://hyde/web/pwci.nsf/pages/C9B7DE2880BCD83CC1256F47003887B5?OpenDocument
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2. Dotační tituly agentury CzechInvest 

 Dotační tituly zprostředkovávané agenturou CzechInvest v programovém období 

2007-2013 lze rozdělit do dvou hlavních kategorií operačních programů:  

 - Operační program Podnikání a inovace 

 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

2.1 Operační program Podnikání a inovace - OPPI 

Tento program je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a 

sluţeb, rozvoj podnikání a podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na 

podporu podnikatelského ducha a růstu hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí 

kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních 

a komunikačních technologií. Operační program Podnikání a inovace je financován 

Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci cíle „Konvergence”. Podporu v jeho rámci 

je tedy moţné poskytovat projektům realizovaným na celém území České republiky s 

výjimkou hlavního města Prahy. V rámci operačního programu Podnikání a inovace bylo 

stanoveno sedm prioritních os (viz. Tabulka č. 1), z nichţ šest je věcně zaměřených a jedna 

prioritní osa je zaměřená na technickou pomoc implementační struktuře při realizaci tohoto 

operačního programu. 

Tabulka č. 1 Přehled prioritních os a programů podpory OPPI 

Prioritní osa Celkové zdroje  

(v €) 

 Programy podpory 

1. Vznik firem       93 028 383    Start 

2. Rozvoj firem 

    780 007 217 

   Progres 

   Záruka 

   Rozvoj 

   ICT v podnicích 

   ICT a strategické sluţby 

3. Efektivní energie     286 241 181    Ekoenergie 

4. Inovace 
    800 182 644 

   Inovace 

   Potenciál 

5. Prostředí pro podnikání a inovace 

 1 266 617 226 

   Spolupráce 

   Prosperita 

   Školicí střediska 

   Nemovitosti 

6. Sluţby pro rozvoj podnikání 
    246 525 217 

   Poradenství 

   Marketing 

7. Technická pomoc     105 412 892    - 
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2.1.1 Charakteristika navazujících programů podpory OPPI 

 

Prioritní osa – Vznik firem 

Start - cílem programu je umoţnit realizaci podnikatelských záměrů začínajících 

podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty podpořené v rámci 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to poskytnutím podpory ve formě 

zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. 

 

Prioritní osa – Rozvoj firem 

Progres - cílem programu je pomocí úvěrů posilujících kapitálové vybavení 

podnikatele umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních 

podnikatelů, pro které je překáţkou získání externího financování niţší vlastní kapitálová 

vybavenost nebo omezená moţnost poskytnout zajištění úvěru. 

Záruka - cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a 

středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských 

projektů, s důrazem na podporu projektů v dalších programech Operačního programu 

Podnikání a inovace, a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 

Rozvoj – cílem programu Rozvoj je urychlit rozvoj malých a středních podniků 

dotacemi do technologického vybavení. Pomocí investic do moderních technologií program 

podporuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty 

mohou tedy ţadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 

2007-2013. 

ICT v podnicích – cílem tohoto programu je díky dotacím získat prostředky na 

rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v 

malých a středních podnicích.  

ICT a strategické sluţby – cílem programu je rozvoj informační a znalostní 

společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo 

vytvářet tzv. centra strategických sluţeb. 

 

Prioritní osa – Efektivní energie 

 Ekoenergie – cílem programu je podpořit aktivitu podnikatelů v oblasti sniţování 

energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie. 
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Prioritní osa – Inovace 

 Inovace – tento program podporuje dva typy projektů: 

 Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová, originální řešení 

program umoţní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, 

know-how a licencí nutných k jejich realizaci. 

 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě 

program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, uţitných 

vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Potenciál – cílem tohoto programu je pomáhat podnikatelským subjektům zavádět a 

rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, 

jejichţ výsledky jsou následně vyuţity ve výrobě. 

 

Prioritní osa – Prostředí pro podnikání a inovace 

 Spolupráce - tento program je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních 

odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je 

vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a 

inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a 

podnikatelskou sférou. 

Prosperita – zabývá se zakládáním a dalším rozvojem vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business 

angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. 

Školicí střediska - záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření 

kvalitního zázemí pro vzdělávání (školicí centra nebo školicí místnosti). Podmínkou však je, 

aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnanci podniků, které působí ve 

vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě. 

Nemovitosti - cílem programu je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a ţivotního prostředí České republiky. Program je 

zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích ţivotního cyklu 

nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemţ důraz 

je kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. 
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Prioritní osa – Sluţby pro rozvoj podnikání 

 Poradenství - v tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na 

sluţby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské 

činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a 

studie měla vést k navrţení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

Marketing – cílem programu je rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních 

trzích a zvýšení vyuţití exportních příleţitostí. V rámci tohoto programu je podporováno 

např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba 

studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím 

související tvorba propagačních materiálů.  

 

2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Specifickými cíli tohoto operačního programu jsou: 

 zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti 

 posílení integrace osob ohroţených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených 

 posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 

sluţeb 

 zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti 

2.2.1 Struktura věcných a prioritních os OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Prioritní osa 1 – Adaptabilita 

 Tato osa je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory 

investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných 

znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů a rozšiřování moţností pro 

uplatňování pruţnějších forem zaměstnávání a zavádění moderních forem systémů řízení a 

rozvoje lidských zdrojů. 
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Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce 

Tato osa je zaměřena na zlepšení přístupu k zaměstnání a na trvalé začlenění osob 

hledajících zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé, skupin 

ohroţených na trhu práce, včetně aktivních opatření pro předcházení nebo mírnění vyloučení 

v důsledku zdravotních znevýhodnění. 

 

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příleţitosti 

 Tato osa je zaměřena na pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením nebo 

osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob a jednak formou 

zvyšování kvality a dostupnosti sociálních sluţeb pro tyto osoby včetně posilování místních 

partnerství. 

 

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné sluţby 

 Tato osa je zaměřena na zvýšení institucionální kapacity, kvality a efektivnosti 

činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných sluţeb. 

 

Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce 

 Tato osa je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských 

zdrojů. Jedná se zejména o přímou podporu inovací prostřednictvím výměny zkušeností a 

dovedností.  

 

Prioritní osa 6 – Technická pomoc 

 Tato osa je zaměřena na financování akcí pro podporu řízení, implementaci, kontrolu, 

monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.  
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3. Dotační program Rozvoj 

Program „Rozvoj“ realizuje Prioritní osu 2 „Rozvoj firem“ Operačního programu 

Podnikání a inovace. Cílem programu ROZVOJ je podpora investic do modernizace 

technologického vybavení malých a středních podniků (dále jen MSP) a tím urychlení růstu 

jejich výkonů a konkurenceschopnosti, posílení pozice na trhu a v souvislosti s tím i k 

udrţení, případně růstu počtu pracovních míst v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.  

3.1 Základní charakteristika 

Příjemcem podpory můţe být podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje 

definici MSP uvedenou v kapitole „Zkratky a pojmy“ této práce. Příjemce podpory musí 

splňovat tato kritéria: 

 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 

podporované ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečňování je realizován projekt; 

podporované CZ – NACE jsou uvedeny v příloze č. 1 této práce. 

 Musí být dle svého čestného prohlášení 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. 

 Nesmí mít podle svého čestného prohlášení ţádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z 

rozpočtu Evropské unie.  

 Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců. 

 Nesmí být drobný podnik (zaměstnává méně jak 10 zaměstnanců a jeho aktiva 

nebo obrat nepřesahují 2 mil. EUR) v obci s počtem obyvatel do 2. tisíc. 

3.2 Postup získání podpory 

1. krok: Kvalitní podnikatelský záměr 

2. krok: Získání základních informací o moţnostech podpory podnikatelského záměru 

(potřebné informace lze získat na stránkách www.mpo-oppi.cz,  popř. www.mpo.cz, 

www.czechinvest.org ) 
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3. krok: Zaţádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu (pro realizaci tohoto 

kroku je potřeba získat elektronický podpis a zaloţit účet v aplikaci eAccount. Jedná se o 

aplikaci, jejímţ prostřednictvím probíhá celý proces podání registrační a následně i plné 

ţádosti) 

4. krok: Realizace projektu (hlavní povinnosti ţadatele jsou:  

- vedení účetnictví 

- výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního 

programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel 

- zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, 

štítků, billboardů apod. během a po realizaci projektu dle stanovených 

pravidel) 

5. krok: Ţádost o platbu dotace a kontrola na místě 

6. krok: Monitorování přínosu podpořeného projektu 

3.3 Ţádost o poskytnutí podpory a způsob jejího 

předloţení a hodnocení 

Ţádost o podporu podává ţadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu 

(e-Account) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount.  

 
1. krok: Ţadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou „Registrační ţádost“ 

(viz. Příloha č. 2) a formulář finančních výkazů. Na základě provedené formální kontroly a 

kontroly přijatelnosti registrační ţádosti včetně ekonomického hodnocení ţadatele, agentura 

CzechInvest informuje ţadatele o výsledku hodnocení. V případě předběţné přijatelnosti 

projektu agentura CzechInvest ţadateli zasílá informaci o předběţné přijatelnosti projektu a 

datu pro vznik způsobilých výdajů.  

 
2. krok: Do 1 měsíce od potvrzení úspěšné registrace, nebo od data zahájení příjmu plných 

ţádostí podle toho, jaká skutečnost nastane později, podává ţadatel elektronicky „Plnou 

ţádost“ (viz. Příloha č. 3), včetně formuláře finanční realizovatelnosti projektu (FRP), 

podnikatelského záměru a přílohy k účetní uzávěrce není-li ţadatel fyzická osoba. Plná ţádost 

obsahuje podrobné informace o ţadateli a projektu. Postup, jak vyplnit registrační ţádost, je 

součástí Pokynů pro ţadatele a příjemce podpory z OPPI. 
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3.3.1 Registrační ţádost 

Podání Registrační ţádosti (RŢ) se skládá z následujících kroků [14]: 

1. Zaloţení projektu v aplikaci eAccount 

2. Staţení 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 záloţek Registrační ţádosti (RŢ) 

5. Vloţení dokumentů (vygenerovaný dokument RŢ, FV, Rozvaha a Výkazy 

zisku a ztráty) do Seznamu dokumentů v aplikaci eAccount a jejich 

elektronický podpis 

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

prostřednictvím aplikace eAccount na agenturu CzechInvest. 

3.3.2 Plná ţádost  

PŢ je elektronický formulář, který se v aplikaci eAccount zobrazí po rozkliku záloţky 

„Plná ţádost“ v horní liště „Seznam projektů“. Záloţka „Plná ţádost“ bude aktivní aţ po 

úspěšném předběţném posouzení přijatelnosti. Do té doby nebude aktivní a nebude moţné ji 

otevřít. [14] 

 

Obsah PŢ:   

- základní údaje uvedené jiţ v RŢ – údaje z RŢ se automaticky načtou do 

PŢ, nemusí se znovu vyplňovat 

- podrobnější informace o projektu – místo realizace projektu, doba trvání 

projektu, etapizace, rozpočet projektu 

- horizontální ukazatele 

- závazné ukazatele 

- monitorovací ukazatele 

- prohlášení a závazky ţadatele 
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Poţadované přílohy PŢ:   

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

k dispozici v aplikaci eAccount 

- podnikatelský záměr – elektronická verze podnikatelského záměru v 

předepsané struktuře a v předepsaném formátu pro zasílané přílohy 

prostřednictvím aplikace eAccount 

- příloha k účetní závěrce (nevztahuje se na fyzické osoby) 

- a další nepovinné přílohy ţádosti 

3.3.3 Výsledné hodnocení 

Výsledné hodnocení je prováděno automatizovaným systémem na základě údajů 

zadaných do formulářů. Toto hodnocení není ţadatelům k dispozici, slouţí pouze 

poskytovateli dotace.  Na hodnocení se podílí CzechInvest a externí posuzovatel. Samotné 

hodnocení je zaloţeno na bodovém ohodnocení jednotlivých hodnotících ukazatelů (tyto se 

mohou v jednotlivých výzvách lišit) 

CzechInvest hodnotí: 

- Ekonomické hodnocení ţadatele 

- Růstový potenciál 

- Soulad se strategickými cíli programu 

- Zkušenosti a odborné předpoklady ţadatele 

 

Externí posuzovatel hodnotí: 

- Technické řešení projektu 

- Udrţitelnost (zajištění odbytu produkce) 

3.4. Podpis podmínek 

 V případě schválení projektu jsou prostřednictvím aplikace eAccount zaslány 

„Podmínky poskytnutí dotace“. Zde jsou mimo jiné stanoveny povinnosti příjemce dotace, 

informace o způsobilých výdajích projektu, informace o moţnostech změnového řízení jak 

harmonogramu, tak rozpočtu projektu, závazné ukazatele, monitorovací ukazatele, informace 

o sankcích atd. V případě, ţe nedojde ke změnovému řízení, je nutné tyto podmínky 

elektronicky podepsat.  
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3.5 Realizace projektu 

 Náklady spojené s realizací projektu jsou způsobilými výdaji od data schválení 

Registrační ţádosti agenturou CzechInvest. Je zde však riziko, ţe projekt nemusí být v další 

fázi hodnotícího procesu schválen, a náklady na jeho realizaci tak nebude moţné uplatnit. 

V průběhu realizace projektu je ţadatel povinen dodrţovat podmínky, k nimţ se 

zavázal při podpisu „Podmínek poskytnutí dotace“ před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

 

Mezi podmínky, ke kterým se ţadatel zavazuje, patří zejména: 

 vedení účetnictví 

 výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu 

Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel 

 zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, štítků, 

billboardů apod. během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel 

 

3.6 Ţádost o platbu  

Podpora bude vyplacena zpětně na základě předloţené ţádosti o platbu. Ţádost o 

platbu se podává formou elektronického formuláře přes eAccount po skončení etapy nebo 

celého projektu v souladu s „Podmínkami poskytnutí dotace“ a s Pravidly etapizace projektu. 

Formálně správná a kompletní ţádost o platbu projde v agentuře procesem autorizace plateb a 

v případě, ţe se nezjistí ţádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

ke schválení a následnému proplacení. V průběhu realizace nebo po ukončení realizace 

projektu / etapy projektu (tzn. po podání ţádosti o platbu) můţe být vykonána kontrola na 

místě. 
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Poţadované přílohy k ţádosti o platbu: 

- kopie smlouvy o bankovním účtu 

- kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě, kopie kupních smluv, 

objednávky 

- kopie dodacího listu nebo protokolu o převzetí 

- doklad o nabytí práv pokud je to relevantní (týká se softwaru a patentů) 

- doklad o zaúčtování pořízené technologie – karta stroje relevantní stupni 

realizace projektu 

- zdůvodnění o nedočerpání dotace (pokud je relevantní) 

- informace a doklady o způsobu zadání výběrových řízení a výběru 

nejvhodnější nabídky dle Pravidel pro výběr dodavatelů (vítězná nabídka, 

zpráva z hodnocení a otevírání obálek, kupní smlouva, informace o zaslání 

výsledků VŘ ) 

- závěrečná technická zpráva z kalendáře zpráv včetně vyhodnocení splnění 

závazného ukazatele (pořízené technologie) 

- fotografická dokumentace o realizaci projektu včetně výrobních štítků 

pořízené technologie a prokázání splnění poţadavků na publicitu 
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4. Představení firmy HOBES, spol. s r.o. 

Firma HOBES, spol. s r.o. sídlí na spojnici Opavy a Bruntálu v Horním Benešově. 

Jedná se o strojírenskou firmu střední velikosti. Dlouhodobým nosným výrobním programem 

této společnosti byla donedávna výroba zadlabacích zámků a souvisejících výrobků. Historie 

výroby zadlabacích zámků sahá do roku 1950, kdy byla zahájena, tehdy pod jménem BRANO 

(národního podniku Branecké ţelezárny). Novodobá historie firmy začíná privatizací státního 

podniku v roce 1992 a zaloţením firmy HOBES,spol. s r.o. z 100% soukromým vlastnictvím. 

Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, 

infrastruktury a informatiky, za výrazné finanční podpory z evropských fondů, coţ umoţnilo 

a nadále umoţňuje rozšiřovat spektrum nabízených sluţeb. 

  

Současný výrobní program firmy HOBES, spol. s r.o. tvoří:   

 

• zadlabací zámky do dveří  

• protiplechy  

• okenní a balkónové válečkové uzávěry  

• cylindrické vloţky a klíče  

• střiţné, postupové, ohýbací nástroje a formy (včetně konstrukce) 

• lisované díly pro auto průmysl 

• povrchová úprava kovů (galvanické zinkování) 

• malosériová kovovýroba 

 

 

 

     

 

 



 

 

  17  

 

 

Obrázek č. 1: Pohled na společnost HOBES, spol. s r.o. 

 

V současnosti tato firma zaměstnává 200 zaměstnanců v třísměnném provozu. 

Celkový obrat za rok 2010 dosáhl výše cca 200 mil. Kč, z něhoţ více neţ 28 % představoval 

vývoz (především na Slovensko a Polsko).  

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. K vysoké kvalitě výrobků přispívá 

zavedení systémů řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a 

ISO/TS 16 949:2002 (obrázek č. 2 Udělené certifikace). Výsledkem jsou různá ocenění (např. 

CZECH MADE). 

 

Obrázek č. 2: Udělené certifikace 

   

 MOTTO: HOBES – spolehlivé a environmentálně příznivé výrobky pro Váš domov, podnik 

a auto. 
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Obrázek č. 3: Příklady typického sortimentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby bylo moţno rozšířit výrobní program společnosti HOBES, spol. s r.o. do 

současného rozsahu, bylo nutné provést řadu investic do modernizace nejen strojního 

vybavení, ale i do celkové infrastruktury firmy. Do dnešního dne tyto investice dosáhly výše 

několika desítek miliónů korun. Takto rozsáhlé investice by firma nikdy neprovedla bez 

moţností čerpání dotací z evropských fondů.  

 

Příklady pořízených technologií a infrastruktury: 

- výstavba linky pro galvanické pokovení kovových dílů 

- pořízení obráběcích strojů pro nástrojárnu (frézky, brusky, drátové řezačky, 

obráběcí centra, vysekávací lis), včetně rekonstrukce budovy 

- modernizace konstrukčních pracovišť (moţnost konstrukce ve 3D) 

- modernizace strojního vybavení lisovny (strojový park byl rozšířen o 

bodové svářečky a lisy s výtlakem aţ 500 t) 

- pořízení nového firemního informačního systému  

- atd. 
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V současnosti probíhá výstavba nové výrobní haly, financované z operačního 

programu nemovitosti. Tato bude částečně vyuţita pro přesun některých stávajících 

technologií, za účelem zlepšení materiálových toků a logistiky a částečně pro zcela novou 

technologii svařování. Další plánovanou investicí je projekt na zateplení a odhlučnění 

současných výrobních prostor. 

 

Za účelem čerpání dotací z EÚ byly vyuţity následující programy podpory: 

 SROP – společný regionální operační program 

 ICT v podnicích 

 Lidské zdroje a zaměstnanost (osa Adaptabilita) 

 Nemovitosti 

 Rozvoj 

 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, ţe společnost HOBES, spol. 

s r.o. je úspěšným zpracovatelem a realizátorem projektů, spolufinancovaných z fondů EU. 

Ve SWOT analýze je tato schopnost zařazena do silných stránek. 

4.1 Realizace projektu ve firmě HOBES, spol. s r.o., 

financovaného z programu Rozvoj. 

4.1.1 Popis projektu 

Zavedením nových technologií pro výrobu dílů pro montáţ zámků do dveří, při 

současném pouţití speciálních zařízení pro výrobu přesných střiţných nástrojů, chtěla 

společnost HOBES, spol. s r.o. docílit lepšího postavení na trhu se zadlabacímí zámky a 

nástroji v České republice i na trzích zahraničních. Podstatou zavedení nových technologií 

bylo zejména pořízení dvou stříhacích linek, vč. rovnaček plechových pásů a přesného 

podávání při střihu, pořízení moderních impulsních svářeček a kompresoru. Pro potřeby 

výroby přesných nástrojů bylo nutné pořízení vertikálního frézovacího centra a 

elektroerozivní drátové řezačky spolu s doprovodnými obráběcími zařízeními jako jsou 

rovinná bruska a univerzální frézky. Pomocným zařízením pak byl manipulátor na rozebírání 

nástrojů. Celá technologie byla umístěna v jedné dvoulodní hale včetně dvou jeřábových drah 

s jeřáby.  
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4.1.2 Cíl projektu 

Cílem projektu bylo pořízení nových technologií pro výrobu dílců pro montáţ zámků. 

Investice sebou přinesla řadu výhod a zlepšení jak na úrovni výrobního procesu, tak i 

ekonomické efekty:   

- zvýšení efektivity a pruţnosti výroby   

- sníţení nákladů na kooperační výrobu (především kooperace za hranicí  

Moravskoslezského kraje)  

- růst produktivity práce  

- zvýšení zisku firmy  

  

 Investicí jsme sledovali cíl neustálého zvyšování efektivity výroby v důsledku 

konkurenčního boje na domácím i světovém trhu, při zohlednění všech poţadavků k ochraně 

ţivotního prostředí. Nezanedbatelným efektem projektu bylo vytvoření / udrţení celkem 12-ti 

pracovních míst (předpoklad 6 muţů a 6 ţen). Některá vytvořená pracovní místa byla vyuţita 

stávajícími zaměstnanci, protoţe nová zařízení nahradila stávající zastaralou výrobní 

technologii.   

4.1.3 Seznam pořizovaných technologií 

Elektroerozivní drátová řezačka - Zařízení na výrobu tvarových dílů střihových a ohybových 

nástrojů. Vzhledem k nutnosti výroby dílců ve vysokém 

stupni přesnosti nelze technologii drátového řezání nahradit 

jinou technologií.  

 

Vertikální frézovací centrum - Frézovací centrum je technologie třískového obrábění, 

která rozšíří kapacitu výroby v oblasti výroby střiţných a 

ohybových nástrojů. Poţadovaná technologie jednak rozšíří 

výrobní kapacitu, především je ale ve srovnání se stávajícím 

zařízením výkonnější a přesnější.   

 

Rovinná bruska   - V tomto případě se jedná o doplnění chybějící technologie, 

kterou jsme doposud nahrazovali nedokonalými výrobními 

operacemi, nebo jsme byli nuceni výrobu zadávat do 

kooperace.  
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Univerzální frézka  - Jedná se o pořízení 2 ks  – stejně jako v případě vertikální 

frézky se jedná úzké místo výroby, kde potřebujeme posílit 

výrobní kapacitu. Obě zařízení jsou univerzální a vhodná 

pro výrobu většiny dílů střihových a ohybových nástrojů.   

 

Tvářecí centrum  - výrobní linky 2 ks - Pro výrobu velkého počtu dílů 

upravených do speciálních tvarů, které jsou obsaţeny v 

našich výrobcích, potřebujeme pořídit 2ks dvoubodových 

lisů s vyloţením typ LDC250. Jedná se o náhradu 

stávajících 2 ks lisů typu LEU 100A. 

 

Svařovací lis - 2ks - Pneumatický svařovací lis s mikroprocesorovým řízením o 

jmenovitém výkonu do 100 kVa. Svařovací lis s 

pneumatickým ovládáním horní elektrody určený pro 

výstupkové svařování plechů z nízkouhlíkových ocelí, 

přivařování matic apod. 

 

Kompresor - Stacionární šroubový kompresor pro výrobu stlačeného 

vzduchu. Stlačený vzduch slouţí k pohonu lisů, 

pneumatických nástrojů a nářadí. 

 

Manipulátor  - Manipulátor pro montáţ a demontáţ lisovacích nástrojů o 

rozměrech 1000x2000mm a hmotnosti přesahující 3000kg.   

 

Průmyslová hala a  

jeřábové dráhy - Nová dvoulodní hala, s ocelovou montovanou konstrukcí, 

jednopodlaţní, nepodsklepená, se sedlovým zastřešením, 

výška hřebene cca 9,55 m nad terénem o rozměru 36,99 m x 

43,55 m pro novou technologii.  

Náklady na stavbu budou do povolené výše zahrnuty do 

uznatelných výdajů projektu.   

  

   Jeřábové dráhy - jedno nosníkové jeřáby mostové o nosnosti 

5 - 10 tun, rozpětí dráhy 16 m a délky 43 m. 
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4.1.4 Rozpočet projektu 

Realizační část projektu byla rozčleněna celkem do 3 etap (viz. Tabulka č. 2), čímţ 

vznikla moţnost předkládat ţádosti o platbu po dokončení etapy a proplacené prostředky 

pouţít na realizaci následující etapy. 

 

Tabulka č. 2 Rozpočet projektu  

      Uznatelné náklady v Kč   Celkem 

1. Etapa  Hala      6 724 174,- 

  Jeřáb      1 261 504,- 

  Jeřáb      1 261 504,- 

 Za 1. etapu   9 247 182,- 

 

2. Etapa  Linka lis + rovnačka + podavač  6 724 174,- 

  kompresor        840 836,- 

  svářečka impulsní      840 836,- 

  svářečka impulzní       840 836,- 

  centrum    5 082 017,- 

  drátová řezačka   3 394 937,- 

        Za 2. etapu   17 723 636,- 

 

3. Etapa  linka lis + rovnačka + podavač  6 724 174,- 

  bruska         840 836,- 

  manipulátor        840 836,- 

  frézka         420 668,- 

  frézka         420 668,- 

        Za 3. etapu   9 247 182,- 

 

        Projekt         36 218 000,-Kč 

 

 

 

4.1.5 Posouzení realizovatelnosti projektu 

Za účelem posouzení realizovatelnosti projektu byl sestaven „Finanční plán 

investičního projektu“ (tabulka č. 3), kde bylo vypočteno, mimo jiné, vnitřní výnosové 

procento (IRR) a doba návratnosti (DN) investice. Tyto údaje patří mezi hlavní výstupy 

předběţného hodnocení projektu.    
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Tabulka č. 3 Finanční plán projektu 
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4.1.6 Časové hledisko – harmonogram realizace projektu 

Co se týče časového hlediska, je nutné podotknout, ţe se nedá jednoznačně určit, jak 

dlouho bude která činnost trvat. Záleţí na rozsahu a sloţitosti projektu, dále na druhu 

pouţitého operačního programu a také na jednotlivých výzvách. Jestliţe do časového hlediska 

promítneme veškeré související činnosti s realizací projektu (viz. Osnova realizace projektu), 

můţe celková délka projektu dosáhnout několika let.  

  

Osnova realizace projektu (vychází z I. Výzvy): 

Přípravná část 

- Návrh podnikatelského záměru 

- Vytipování vhodného dotačního titulu 

- Zpracování ţádosti o dotaci 

o Registrační ţádost (od 1. 3. 2007 – 31. 5. 2007) 

o Plná ţádost (od 30. 4. 2007 – 31. 7. 2007) 

- Vyhodnocení ţádosti 

- Podpis podmínek s MPO 

Realizační část (termín zahájení není omezen – 31. 3. 2010) 

- Zpracování zadávací dokumentace pro předloţení nabídek 

- Výběrové řízení na dodavatele technologií 

- Investiční realizace projektu  

Závěrečná část 

- Ukončení projektu 

- Ţádost o platbu (nejpozději do 30. 5. 2015) 

- Monitoring 

V případě realizace popisovaného projektu ve firmě HOBES, spol. s r.o. probíhaly 

činnosti v následujících časových horizontech (tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4 Časové horizonty  

   Začátek Konec 

Přípravná 

část 

 5/2007 6/2008 

Realizační 

část 

1. Etapa 6/2007 9/2008 

2. Etapa 10/2008 5/2009  

3. Etapa 6/2009 12/2009 

Závěrečná 

část 

 2/2010 1/2014 
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4.1.7 Rizika spojená s realizací 

 Jakákoli odchylka od schváleného projektu, či podepsaných podmínek poskytnutí 

dotace můţe vést ke krácení nebo úplnému zamítnutí výplaty dotačních prostředků. Kaţdá 

změna musí být schválena prostřednictvím změnového řízení v aplikaci eaccount manaţerem 

projektu.  

Typickými riziky jsou: 

- nedostatek kvalifikovaného personálu 

- nedostatek finančních prostředků na profinancování projektu 

- nedodrţení harmonogramu 

- nedodrţení podmínek pro výběrové řízení (včetně zveřejnění zadávací 

dokumentace a výzvy pro předloţení nabídek) 

- nedodrţení monitorovacích ukazatelů 

- nezískání stavebního povolení, průtahy v rámci schvalovacího řízení 

- nedostatek vhodných nabídek do výběrového řízení 

Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo popsat dotační tituly zprostředkovávané agenturou 

Czechinvest, s vhodností pro průmyslové podniky, dále vyhodnotit časové hledisko a 

identifikovat moţná rizika. Celkovou nabídku dotačních titulů, spolu se specifikací jejich 

zaměření, jsem se pokusil prezentovat v kapitole č. 2 této bakalářské práce. Protoţe se 

mnohdy setkáváme s názory, ţe moţnosti čerpání dotačních prostředků jsou spojeny 

s přílišnou administrativní náročností a byrokracií a tím jsou v podstatě nedosaţitelné, pokusil 

jsem se demonstrovat prostřednictvím firmy HOBES, spol. s r.o., ţe proces získání prostředků 

z jednotlivých operačních programů není aţ tak sloţitý, s ohledem na skutečnost, ţe 

jmenovaná firma byla při čerpání dotačních prostředků úspěšná několikrát. Dále jsem se 

pokusil podrobněji rozebrat realizaci projektu z programu podpory „Rozvoj“, kde jsem 

provedl rozbor časových hledisek a rizikových faktorů.  

 Na závěr lze konstatovat, ţe čerpání prostředků z fondů EU poskytuje obrovskou 

příleţitost v posilování konkurenceschopnosti, od financování nákupu moderních technologií 

pro malé a střední podniky z hospodářsky postiţených regionů, přes pořízení komplexního 

informačního systému do malých a středních firem, aţ po podporu při zakládání oborových 

klastrů či technologických platforem, podpory výstavby technologických center nebo investic 

do vybudování či rekonstrukce infrastruktury nutné pro podnikání. 
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Zkratky a pojmy 

Malý a střední podnik - základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet 

zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, 

které se mají pouţít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje 

vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho 

kalendářního roku. 

 Za drobného, malého a středního podnikatele se povaţuje podnikatel, který 

zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů 

EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako 

podniky, které zaměstnávají méně neţ 50 osob a jejichţ roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob a jejichţ roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

Pro výpočet je také velmi důleţité posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP ve 

sledovaném období. Definice malého a středního podnikatele je upravena Nařízením Komise 

(ES) č. 800/2008. [20] 

Klastr - regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných 

dodavatelů, poskytovatelů sluţeb, firem v příbuzných oborech a přidruţených institucí a 

organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichţ vazby mají 

potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o efektivní a úspěšný 

nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem a regionů. Spolupráce 

firem v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, umoţňuje zvýšit počet 

inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném 

regionu. 

Technologická platforma - kooperační oborové seskupení sdruţující průmyslové podniky, 

oborová sdruţení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, 

asociace uţivatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky 

významné technologické oblasti na národní a mezinárodní úrovni. 
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Vědeckotechnické parky - jsou subjekty, které poskytují potřebné prostory a sluţby firmám 

s delší historií podnikání. Přítomnost vyspělých firem uvnitř takového parku podporuje 

vtaţení těch méně „zkušených" do světa podnikání. 

Podnikatelské inkubátory - vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým 

nápadem. Tito „nováčci" mohou získat od provozovatele inkubátoru dotaci na nájem 

kancelářských, laboratorních a dalších prostor a dále dotaci na konzultantské sluţby, školení 

nebo rekvalifikaci. Další výhodou zasídlení v inkubátoru je společné sdílení prostor, 

laboratoří, coţ zlepšuje vzájemnou spolupráci a komunikaci s ostatními firmami. 

Centra pro transfer technologií - ve spolupráci s výzkumnými institucemi a s vysokými 

školami napomáhají přenosu nových a dosud nevyuţitých technologií do firem. Dále také 

poskytují odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového 

vlastnictví. 

Sítě business angels - jsou nástrojem pro poskytnutí kapitálu podnikatelům v počáteční fázi 

podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a tím rozšiřuje moţnosti financování jejich 

podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy propojení investorů (business angels) a 

podniků se zajímavými podnikatelskými plány. 

CzechInvest    Agentura pro podporu podnikání a inovace 

eAccount  Elektronický účet pro předkládání ţádostí o podporu 
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CZ-NACE    Klasifikace ekonomických činností  

ČR       Česká republika  

ČSN      Česká technická norma  

DPH      Daň z přidané hodnoty  

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  

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  

NUTS     Nomenklatruní územní jednotka 

OKEČ    Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP       Operační program  

OPPI      Operační program Podnikání a inovace  

PDOI      Průměrná doba odepisování investic  

PŢ       Plná ţádost  

RLZ      Rozvoj lidských zdrojů  

ROP      Regionální operační program  

RŢ       Registrační ţádost  

s.r.o.      Společnost s ručením omezeným  

AFI   Sdruţení pro zahraniční investice  

MSP   Malý a střední podnik 
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Příloha č. 1 – Kategorie CZ-NACE podporované 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2 – Registrační ţádost 

 

           

Registrační ţádost 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

ve spolupráci s 

agenturou CzechInvest 

 

1. Základní údaje o Registrační ţádosti 

 

Název projektu: Zvýšení efektivnosti výroby zámků a nástrojů v HOBES 

 

Název programu / podprogramu: Rozvoj 

Platnost výzvy od: 01.03.2007 

Platnost výzvy do: 30.06.2007 

 

2. Údaje o ţadateli 

 

2.1. Leader 

 

2.1.1. Základní údaje 

 

Obchodní firma / 

Jméno a příjmení: 

HOBES, spol. s r.o.  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 45195277 DIČ: CZ45195277 

 

Způsob jednání za společnost:  Společnost zastupují jednatelé, kaţdý samostatně.  

 

Ţadatel je MSP. Ţadatel je plátce DPH. 

 

2.1.1.1. Sídlo ţadatele 

 

Adresa sídla ţadatele: K Luhům 151, 79312 Horní Benešov 

 

2.1.1.2. Statutární zástupci 

 

Jméno: Zdeněk Kuchař 

E-mail: zdenek.kuchar@hobes.cz 

Mobil: 602787424 

Telefon: 554748320 

Pozice ve firmě: jednatel 

2.1.1.3. Kontaktní osoby 

 

 

2.1.1.4. Hlavní oblast podnikání 



 

 

 

 

           

Registrační ţádost 

 

OKEČ Název OKEČ 

28630 Výroba zámků a kování 

 

2.1.1.5. Vedlejší oblasti podnikání 

 

OKEČ Název OKEČ 

28620 Výroba nástrojů a nářadí 

 

2.2. Členové 

 

3. Základní údaje o projektu 

 

Název (pod)programu: Rozvoj 

Název projektu: Zvýšení efektivnosti výroby zámků a nástrojů v HOBES 

 

Popis projektu: Zavedením nových technologií výroby dílců pro montáţ 

zámků do dveří, při současném pouţití speciálních 

zařízení pro výrobu přesných střiţných nástrojů, chce 

společnost HOBES, spol. s r.o. docílit lepšího postavení 

na trhu se zadlabacímí zámky a nástroji v České 

republice i na trzích zahraničních. Podstatou zavedení 

nových technologií je zejména pořízení dvou stříhacích 

linek, vč. rovnaček plechových pásů a přesného 

podávání při střihu, pořízení moderních impulzních 

svářeček a kompresoru. Pro potřeby výroby přesných 

nástrojů je dnes jiţ nutné pořízení vertikálního 

frézovacího centra a elektroerozivní drátové řezačky 

spolu s doprovodnými obráběcími zařízeními jako jsou 

rovinná bruska a univerzální frézky. Pomocným 

zařízením je pak manipulátor na rozebírání nástrojů. Celá 

technologie by měla být umístěna v jedné dvoulodní hale 

včetně dvou jeřábových drah s jeřáby. 

Doplňující popis projektu:   

 

Způsob financování projektu: Projekt bude financován z vlastních prostředků a v 

případě potřeby bankovním úvěrem. 

 

Předpokládané celkové náklady projektu (v tis. Kč): 43 100 

Předpokládané způsobilé výdaje projektu (v tis. Kč): 36 218 

Poţadovaná podpora (v tis. Kč): 19 916 

 

Datum zahájení realizace projektu: 01.06.2007 

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2009 

 

 

 



 

 

 

 

Hlavní OKEČ realizace projektu: 28630 - Výroba zámků a kování 

Vedlejší OKEČ realizace projektu: 28620 - Výroba nástrojů a nářadí 

Celní kód(y) produkce:   

 

Ţadatel byl v posledních třech letech příjemcem podpory z EU, ČR v celkové výši (v tis. Kč): 

1 845 

 

4. Adresy místa realizace 

 

Adresy místa realizace: 

 K Luhům 151, 79312 Horní Benešov 

 

5. Prohlášení ţadatele 

 

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 OKEČ 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. 

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 MF 

 

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 prohlašuje 

D1. 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. 

 

D2. 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. 

 

D3. 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. 

 

D4. 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. 

 

D5. 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. 

 

D6. 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 

podán. 

 

D7. Ţe je malým a středním podnikatelem ve smyslu nařízení Komise ES č. 364/2004. 

 

D8. 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. 

 

D9. Ţe disponuje nebo zabezpečí dostatečné mnoţství finančních prostředků pro financování 

celkových nákladů projektu.  

 

D10. 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: 16. 05. 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 – Plná ţádost 

           

Plná ţádost 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

ve spolupráci s 
agenturou CzechInvest 

 

6. Základní údaje o Plné ţádosti 

 

Evidenční číslo projektu: 226 

Název projektu: Zvýšení efektivnosti výroby zámků a nástrojů v HOBES 

 

Název programu / podprogramu: Rozvoj 

Platnost výzvy od: 01.03.2007 

Platnost výzvy do: 01.06.2007 

 

7. Údaje o ţadateli 

7.1. Leader 

 

7.1.1. Základní údaje 

 

Obchodní firma / 

Jméno a příjmení: 

HOBES, spol. s r.o.  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 45195277 DIČ: CZ45195277 

 

Způsob jednání za společnost:  Společnost zastupují jednatelé, kaţdý samostatně.  

 

Ţadatel je MSP. 

Ţadatel je střední podnik. 

Ţadatel je plátce DPH. 

 

7.1.2. Adresa sídla ţadatele 

 

Adresa sídla ţadatele: K Luhům 151, 79312 Horní Benešov 

 

7.1.3. Adresa pro doručování: 

  

Adresa pro doručování: K Luhům 151, 79312 Horní Benešov 

 

7.1.4. Statutární zástupci 

 

Jméno: Zdeněk Kuchař 

Adresa:  

E-mail: zdenek.kuchar@hobes.cz 

Mobil: 602787424 

Telefon: 554748320 

Pozice ve firmě: jednatel 



 

 

 

 

7.1.5. Kontaktní osoby 

Jméno: Jiří Hejnyš 

Adresa:  

E-mail: jiri.hejnys@hobes.cz 

Mobil: 606718905 

Telefon: 554748320 

Pozice ve firmě: vedoucí ekonomického úseku 

 

7.1.6. Hlavní oblast podnikání 

OKEČ Název OKEČ 

28630 Výroba zámků a kování 

 

7.1.7. Vedlejší oblasti podnikání 

OKEČ Název OKEČ 

28620 Výroba nástrojů a nářadí 

 

8. Základní údaje o projektu 

Evidenční číslo projektu: 226 

Název (pod)programu: Rozvoj 

Název projektu: Zvýšení efektivnosti výroby zámků a nástrojů v HOBES 

 

Popis projektu: Zavedením nových technologií výroby dílců pro montáţ 

zámků do dveří, při současném pouţití speciálních 

zařízení pro výrobu přesných střiţných nástrojů, chce 

společnost HOBES, spol. s r.o docílit lepšího postavení 

na trhu se zadlabacímí zámky a nástroji v České 

republice i na trzích zahraničních. Podstatou zavedení 

nových technologií je zejména pořízení dvou stříhacích 

linek, vč. rovnaček plechových pásů a přesného 

podávání při střihu, pořízení moderních impulzních 

svářeček a kompresoru. Pro potřeby výroby přesných 

nástrojů je dnes jiţ nutné pořízení vertikálního 

frézovacího centra a elektroerozivní drátové řezačky 

spolu s doprovodnými obráběcími zařízeními jako jsou 

rovinná bruska a univerzální frézky. Pomocným 

zařízením je pak manipulátor na rozebírání nástrojů. 

Celá technologie by měla být umístěna v jedné 

dvoulodní hale včetně dvou jeřábových drah s jeřáby. 

Doplňující popis projektu:   

Datum zahájení realizace projektu: 01.06.2007 

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2009 

Hlavní OKEČ realizace projektu: 28630 - Výroba zámků a kování 

Vedlejší OKEČ realizace projektu:  

Celní kód(y) produkce:   

Ţádost nebyla zpracována poradenskou firmou.  

 

9. Adresy místa realizace 

Adresy místa realizace: 

 K Luhům 151, 79312 Horní Benešov 



 

 

 

 

10. Etapizace projektu 

 

Číslo etapy Stručná charakteristika etapy Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

Způsobilé výdaje 

(v tis. Kč) 

Poţadovaná 

dotace (v tis. Kč) 

1 Náplní této etapy je výstavba haly a dvou 

průmyslových jeřábů. 

01.06.2007 30.09.2008 9 247,182 5 085 

2 Náplní etapy je pořízení strojní technologie - 

linka, kompresor, 2 ks svářečka, obráběcí 

centrum, drátová řezačka. 

01.10.2008 31.05.2009 17 723,636 9 746 

3 Náplní této etapy je pořízení nové technologie a 

propagace projektu- linka, bruska, manipulátor, 2 

ks frézka. 

01.06.2009 31.12.2009 9 247,182 5 085 

 Celkem 36 218,000 19 916 

 

 

11. Rozpočet projektu 

 

11.1. Způsobilé výdaje projektu 

 

Číslo 

etapy 

1 2 3 4 5  6     

Technické 

zhodnoce

ní staveb 

Novostavby 

Ostatní 

stroje a 

zařízení 

Práva 

duševního 

vlastnictví 

Software a 

data 
Celkem 

investiční 

Povinná 

publicita 

Celkem 

neinves

tiční 

Celkem 

způsobilé 

výdaje 

Celkem 

nezpůsobilé 

výdaje 

Celkové 

náklady 

projektu 

1 0 1 505 000 7 742 182 0 0 9 247 182 0 0 9 247 182 1 756 964 11 004 146 

2 0 0 17 723 636 0 0 17 723 636 0 0 17 723 636 3 367 490 21 091 126 

3 0 0 9 247 182 0 0 9 247 182 0 0 9 247 182 1 756 964 11 004 146 

Celkem 

za 

projekt 

0 1 505 000 34 713 000 0 0 36 218 000 0 0 36 218 000 6 881 418 43 099 418 

 



 

 

 

 

11.2. Zdroje financování projektu 

 

Suma zdrojů 36 218 000 

Míra podpory 55% 

Dotace OPPI 19 916 000 

   - ze SF (85 %) 16 928 000 

   - ze SR (15 %) 2 988 000 

Financování z veřejných prostředků – celkem 0 

   - z rozpočtů krajů 0 

   - z rozpočtu obcí 0 

   - jiné národní veřejné prostředky 0 

   - jiné financování 0 

Financování Evropskou investiční bankou 0 

Financování ţadatelem – celkem 16 302 000 

   - vlastní zdroje 0 

   - bankovní úvěr 16 302 000 

   - soukromá půjčka 0 

   - úvěr od veřejné organizace 0 

   - ostatní zdroje 0 

   - ostatní zdroje EU 0 

   - přímé výnosy projektu 0 

 

12. Horizontální ukazatele 

 

 Míra dopadu Zdůvodnění 

Vliv na rovné příleţitosti Projekt má pozitivní dopad 

na rovné příleţitosti 

  

Vliv na ţivotní prostředí Projekt je šetrný k 

ţivotnímu prostředí 

  

 

13. Ukazatele projektu 

 

13.1. Závazné ukazatele 

 

Typ závazného ukazatele 
Výchozí hodnota Cílová hodnota 

k 22.06.2007 k 31.12.2009 

 Jednotky   

Instalace technologie ks 4 13 

 

13.2. Monitorovací ukazatele 

 

Typ monitorovacího ukazatele Poslední uzavřené 

účetního období 

 Jednotky 31.12.2005 

Nově vytvořená pracovní místa Počet 0 

Nově vytvořená pracovní místa – z toho ţeny Počet 0 

Nově vytvořená pracovní místa – VaV Počet 0 

Nově vytvořená pracovní místa – VaV – z toho ţeny Počet 0 

Přidaná hodnota tis. Kč 43 131 



 

 

 

 

14. Prohlášení ţadatele 

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 OKEČ 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. 

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 MF 

 

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 prohlašuje 

D1. 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. 

 

D2. 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. 

 

D3. 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. 

 

D4. 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. 

 

D5.  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. 

 

D6.  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 

podán. 

 

D7. Ţe je malým a středním podnikatelem ve smyslu nařízení Komise ES č. 364/2004. 

 

D8. 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. 

 

D9. Ţe disponuje nebo zabezpečí dostatečné mnoţství finančních prostředků pro financování 

celkových nákladů projektu.  



 

 

 

 

D10. 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: 27.06.2007 

 


