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Anotace 

Tato bakalářská práce obsahuje komplexní informace o dotační politice Evropské 

unie. Čtenář se zde dozví, co musí splňovat a jak má postupovat v případě, že chce zažádat 

o dotaci pro podporu podnikání ze strukturálních fondů Evropské unie. Dále je zde popsán 

postup tvorby podnikatelského záměru, výběr vhodného operačního programu a postup 

vyplnění celé žádosti. Kromě tohoto obecného návodu práce obsahuje konkrétní žádost o 

dotaci z fondů EU, včetně potřebných příloh a podnikatelského záměru. 
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Annotation 

This thesis contains comprehensive information on the European Union subsidy 

policy . The reader learns what he must comply with and what procedure must  be 

followed in the event that he wants to apply for a subsidy for business support from the 

European Union Structural Funds . Furthermore there is described the process of creation 

of a business plan , selection of the appropriate operational program and the procedure of 

filling the application itself. In addition to this general instructions the work contains an 

actual  application for the subsidy from the EU funds, including necessary attachments and 

a business plan. 
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Seznam použitých zkratek 

EU Evropská unie   

ČR Česká republika  

ESUO Evropské sdružení uhlí a oceli 

EHS Evropské hospodářské společenství 

tzv.  tak zvané 

NUTS II Nomenklatura územních statistických jednotek (územní celky 

vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské 

unie) 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HND Hrubý národní důchod 

ESF Evropský sociální fond 

ERFD  Evropský fond pro regionální rozvoj 

FS  Fond soudržnosti  

DPH daň z přidané hodnoty 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

sb.  sbírky 

§ paragraf 

€ Euro - měna evropské unie 

Kč Koruna česká - měna České republiky 

Kč/h  Korun českých za hodinu 

Kč/km Korun českých za kilometr 

km kilometry 
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1. Úvod 

V současné době se stále častěji setkáváme s informačními tabulemi, které 

informují o tom, že právě tento projekt byl financován, či spolufinancován Evropskou unií.  

Dotaci je možno získat pro projekty malé, o které mají zájem především menší 

firmy a podnikatelé, ale také pro projekty obrovského rozsahu vyžadující velké množství 

finančních prostředků, zde se jedná o velké podniky, obce nebo i celé regiony.  

Co to, ale vlastně je dotace z Evropské unie? Je to podpora členským státům za 

účelem posílení ekonomiky členských států a tím i celé Evropské unie. Získání dotace však 

není zdaleka tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Žadatel musí vyhovovat všem 

podmínkám výzvy, ve které se uchází o dotaci. Zároveň musí bezchybně a hlavně včas 

odevzdat všechny potřebné dokumenty s tímto související.  

Problematikou dotačních programů se u nás zabývá hned několik institucí, které by 

žadatele měly vést a radit jim, jak správně postupovat. Tyto instituce působí na několika 

úrovních, z nichž se žádné nepřekrývají. Za účelem vypracování této bakalářské práce jsem 

požádala o spolupráci agenturu Czechinvest, Agenturu pro Regionální Rozvoj a také 

Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Vzhledem k tomu, že aktuální programové 

období je téměř u konce, a tím pádem již není velká šance získat dotaci, mně v mém 

snažení moc nepomohli. I přes jejich neochotu se mi podařilo najít a získat některé 

potřebné informace, a proto by tato bakalářská práce měla odpovídat všem standardům, 

které je zapotřebí dodržet při žádosti o dotaci.  

V mé bakalářské práci vás chci seznámit se základními informacemi o dotačních 

programech aktuálního programového období. V první části se zaměřuji na historický 

vývoj spolupráce mezi Evropskou unií a Českou republikou, i před vznikem současného 

státu, poté pokračuji aktuální situací v oblasti strukturálních fondů, včetně principů, na 

kterých fungují. Dále se zde budu zabývat postupem tvorby podnikatelského záměru se 

všemi potřebnými náležitostmi, které je nezbytné zapracovat do záměru při žádání o 

dotaci.  

V rámci této bakalářské práce se budu zabývat také podnikatelským záměrem, 

neboť je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Kromě obecných informací zde sestavím 
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konkrétní podnikatelský plán daného podnikatele. Jde o podnikatele, který je na trhu již 8 

let. Díky dlouholetým zkušenostem a získané odborné kvalifikaci se rozhoduje rozšířit své 

podnikání o projekční činnost. 

Podnikatel může využít několik strukturálních fondů Evropské Unie. Pokud zažádá 

o nové podnikatelské oprávnění v oboru projekce, může využít program START, který je 

zaměřen na podporu nově vznikajícího podnikání. Naproti tomu, pokud využije pouze 

rozšíření své podnikatelské činnosti, která trvá již více než 8 let, může využít programy 

ZÁRUKA či PROGRES. Vhodný program bude vybírán na základě splnění podmínek 

jednotlivých programů. Samotný výběr vhodného programu na základě jednotlivých 

podmínek a seznámení s těmito podmínkami je součástí této bakalářské práce. 

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit žádost o dotaci ze Strukturálních fondů 

Evropské unie. Při zajišťování potřebných podkladů jsem se dozvěděla, že žádost musí 

obsahovat podnikatelský záměr. Ten je dle informací, které jsem získala, nejdůležitějším 

dokumentem pro posouzení, který projekt bude podpořen a který ne. Z tohoto důvodu 

věnuji značnou část své bakalářské práce právě podnikatelskému záměru.  

Výstupem mé bakalářské práce je žádost o dotaci z fondů Evropské unie včetně 

propracovaného podnikatelského záměru  v takovém rozsahu, jako by se jednalo o oficiální 

žádost pro aktuálně probíhající programové období, kterou by podnikatel, jehož se tato 

práce týká, mohl podat. 
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2. Strukturální fondy EU 

Jsou to fondy sloužící k rozdělování finančních prostředků za účelem minimalizace 

ekonomických, ale také sociálních rozdílů mezi státy v unii. Tyto fondy můžeme také 

označit jako jedny z hlavních nástrojů pro ovlivňování evropské hospodářské politiky a 

sociální soudržnosti. V této kapitole uvádím vývoj integrace naší země do hospodářského 

dění v Evropě, vývoj regionální a strukturální politiky EU včetně principů, na kterých 

fungují, jednotlivých cílů a informace o aktuálně využívaných strukturálních fondech. 

2.1. Česká republika a EU 

Historie myšlenky ekonomické spolupráce Evropských států sahá až k období po 2. 

světové válce, především z důvodu zabránění dalších možných konfliktů. Tehdejší 

Československá socialistická republika zahájila už v roce 1978 jakousi integraci do dění 

v Evropě formou podepisování smluv ESUO a EHS. Až do roku 1996 se vzájemné vztahy 

mezi naší republikou a EU prohlubovaly a vytvářely se zdravé diplomatické vztahy. 

Poprvé v roce 1996 tehdejší premiér vlády Václav Klaus oficiálně požádal o 

členství České republiky v EU a předal žádost ČR o vstup do EU. Po zdlouhavých 

jednáních předcházejících vstupu do EU byla dne 16. dubna 2003 v Aténách podepsána 

Smlouva o přistoupení. Dalším stupněm vstupu ČR do EU bylo referendum obyvatel ČR 

v červnu 2003. Tohoto referenda se zúčastnilo více než 55% obyvatel. Obyvatelé se 

rozhodli výsledkem 77% pro vstup do EU. A tak se dne 1. května 2004 Česká Republika 

stala plnoprávným členem Evropské unie [8]. 

2.2. Regionální a strukturální politika 

Problematika regionální, strukturální politiky a v podstatě i samotné využívání a 

čerpání podpory ze strukturálních fondů je založeno na několika základních nebo také 

operačních principech. 
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Princip koncentrace 

Jde o to, aby prostředky ze strukturálních fondů byly určeny k realizaci na předem 

stanovené cíle. Především je zde kladen důraz na účelné využívání finančních prostředků, 

například pro regiony, které se potýkají s největšími problémy.  

Princip partnerství 

Tento princip spočívá ve spolupráci orgánů s tzv. Komisí. Orgány mohou být 

na několika úrovních, a sice národní, regionální a místní. Podstatné je, aby se na 

přerozdělování prostředků podíleli i samotní příjemci, jimiž mohou být soukromé subjekty, 

obce, města nebo dokonce celé regiony. 

Princip solidarity 

Jak už sám název napoví, jde o to, aby státy, které jsou hospodářsky vyspělejší a 

také ekonomicky stabilnější svými příspěvky do rozpočtu, který je společný, pomáhaly 

státům, které jsou na tom hůře k rozvoji. 

Další principy, na základě kterých funguje regionální a strukturální politika jsou 

princip subsidiarity, princip monitorování a vyhodnocování, princip programování a 

v neposlední řadě také princip adicionality neboli doplňkovosti, který se zaměřuje na to, že 

prostředky z fondů EU musí být spolufinancovány samotnými členskými státy [3]. 

2.2.1. Cíle regionální politiky 

Jsou různé na každé programové období. Programovým obdobím rozumíme 

sedmileté období, po které je možno čerpat finanční prostředky z aktuálně dostupných 

fondů. V aktuálním programovém období, které je v účinnosti od roku 2007 – 2013 se 

regionální politika EU zaměřuje na 3 hlavní cíle, na jejichž dosažení má vyčleněno 347 

miliard EUR. Tyto cíle jsou cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a posledním cílem je Evropská územní spolupráce. Množství finančních 

prostředků vyčleněných pro jednotlivé cíle politiky Hospodářské a sociální soudržnosti 

v ČR za období 2007 - 2013 zobrazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1: Rozdělení prostředků fondů EU 

Cíl Fondy pro ČR 
Podíl v 
procentech 

Konvergence 25,88 miliard € (650,62 miliard Kč) 96,98% 

Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

419,09 milionů € (10,54 miliard Kč) 1,56% 

Evropská územní spolupráce 389, 05 milionů € (9,78 miliard Kč) 1,46% 

Celkem 26,69 miliard € (670,99 miliard Kč) 100,00% 

Zdroj: [4], Vlastní zpracování 

Cíl Konvergence 

Pro tento cíl jsou čerpány finance z následujících strukturálních fondů: Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a dále z Fondu soudržnosti. 

Jednotlivé fondy níže podrobněji popíši a vysvětlím jejich princip.  

Spočívá v podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionů. Česká republika je 

rozdělená do 8 regionů, toto členění se označuje jako NUTS II. Pod cíl Konvergence 

spadají všechny regiony soudržnosti, výjimkou je pouze region Hl. m. Prahy. Pro čerpání 

dotací v rámci tohoto cíle je zapotřebí splnění dvou základních podmínek. První 

podmínkou žádosti je, že hrubý domácí produkt (HDP, což je součet celkové hodnoty 

statků a služeb nově vytvořených za 1 rok na určitém území [10]) přepočtený na obyvatele 

státu nepřekračuje 75% průměrného HDP Evropské unie. Druhou podmínkou je hodnota 

hrubého národního důchodu (HND „je součtem HDP a salda čistých prvotních důchodů se 

zahraničím. Představuje úhrn prvotních příjmových důchodů rezidentů (náhrady 

zaměstnancům, čisté daně na výrobu a dovoz, důchody z vlastnictví, hrubý provozní 

přebytek“[5])) na obyvatele, která nesmí přesahovat hodnotu 90% průměrného HND pro 

celou Evropskou unii. 
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

V rámci tohoto cíle jsou plněny úkoly jako u předchozího. Cíl se zaměřuje pouze na 

regiony, které přesahují limitní kritéria HDP nebo HND pro zařazení do cíle Konvergence. 

V naší republice zde spadá pouze hlavní město Praha. 

Cíl Evropská územní spolupráce 

V tomto případě se jedná o meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů na 

úrovni NUTS III. V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony a jeho existence 

je možná díky financím z Evropského fondu pro regionální rozvoj [1]. 

Regiony regionální politiky EU – NUTS Regiony 

Pro účely statistického monitorování a pro analýzy sociální a ekonomické situace v 

regionech se už v roce 1988 zavedla jednotná Nomenklatura územních statistických 

jednotek, zkráceně NUTS.  Podle počtu obyvatel se regiony dělí na tři hlavní úrovně a sice 

NUTS I, NUTS II a NUTS III. Rozdělení do jednotlivých kategorií znázorňuje tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Kategorie NUTS 

Úroveň Počet obyvatel v regionu 

NUTS I 3 000 000 - 7 000 000 

NUTS II 800 000 - 3 000 000 

NUTS III 150 000 - 800 000 

Zdroj: [6], Vlastní zpracování 

Česká republika byla v minulosti členěna na kraje, které v současné době 

odpovídají úrovni členění NUTS III, ale kvůli vstupu do EU musela zavést další členění na 

tzv. regiony soudržnosti, které odpovídají úrovni NUTS II. Právě toto rozdělení je 

zobrazeno v následující mapce. 



Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání 

2013  7 

 

 

Obrázek 1: Rozdělení regionů NUTS II v ČR 

Zdroj: [7] 

2.3. Strukturální fondy 

V aktuálním programovém období fungují dva strukturální fondy: 

Evropský sociální fond (dále jen ESF) 

Jak už sám název napovídá, jde o fond, který se zaměřuje především na lidské 

zdroje. Cíle ESF jsou na rozdíl od Evropského fondu pro regionální rozvoj neinvestiční, 

jedná se zejména o podporu zaměstnanosti, a to jak z hlediska rekvalifikace 

nezaměstnaných, přes různé formy vzdělávání mládeže, etnických menšin nebo třeba 

zdravotně postižených. 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) 

Svým rozsahem je daleko větší než ESF především z důvodu, že je do něj vloženo 

mnohem větší množství finančních prostředků. Hlavním cílem je modernizace a posílení 

hospodářství. Finanční prostředky tohoto fondu jsou zaměřeny na všechny 3 cíle 

aktuálního programovacího období, a proto podpora z ERFD zasahuje do mnoha odvětví. 

V první řadě jde o podporu infrastrukturních projektů, jako jsou výstavby silnic, železnic, 

ale také o minimalizaci ekologické zátěže. 

Dalším z fondů, které je potřeba zmínit, je Kohezní fond nebo také jinak zvaný 

Fond soudržnosti (dále jen FS), který již nepatří mezi strukturální fondy. Význam FS je 

podobný jako u ERFD. Jedná se o fond, který je určen pro podporu chudých států, jsou zde 

tedy podporovány investiční projekty, ale v daleko větším měřítku (např. budování 

transevropských dopravních sítí). V současné době je ve FS aktuální také ochrana 

životního prostředí a novinkou je i zaměření se na využitelnost obnovitelných zdrojů 

energie [2]. 
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3. Podnikatelský záměr ve vybrané oblasti 

Podnikatelský záměr slouží k přehlednému a ucelenému obrazu o všech aspektech 

podnikání, včetně smyslu pro který je firma založena. Je jedním z klíčových dokumentů 

sloužících podnikateli pro ucelení svých myšlenek a plánů k podnikání, nebo k odstranění 

možných nedostatků. V případě, kdy podnikatel bude potřebovat půjčit peníze od banky, 

nebo se bude snažit získat dotaci z fondů EU, je podnikatelský záměr jedním 

z nejdůležitějších dokumentů.  

Podnikatel by ve svém záměru měl zpracovat několik dílčích částí. Nejdůležitější 

částí je úvodní shrnutí, neboť pokud toto samotné investora nezaujme, nemá potřebu 

pročítat se celým podnikatelským záměrem. Jako další části, které by měly být obsaženy 

v podnikatelském záměru, bych uvedla historii podnikatele, popř. firmy, rozbor trhu a 

marketingovou strategii, údaje o řízení firmy, zaměstnancích, cíle projektu a výhled do 

budoucnosti, financování projektu, slabé a silné stránky. 

Má bakalářská práce se týká činnosti konkrétního podnikatele, a proto níže uvádím 

podnikatelský záměr vytvořený na základě informací získaných od podnikatele, kterého se 

má bakalářská práce týká a jenž ji může použít jako podklad pro podání žádosti o dotaci. 

Přílohou mé práce je dokumentace žádosti o dotaci z vybraného operačního programu EU. 

3.1. Shrnutí 

Podnikatel se již 8 let zabývá elektroinstalační činností na nízkém napětí. 

Převážnou část prováděných činností tvoří drobné opravy a údržby stávajících 

elektroinstalací. Mimo tuto činnost, se také zabývá úpravou a přestavbou elektroinstalací 

nevyžadující tvorbu dokumentace a její schvalování úřady. Posledním okrajovým oborem 

činnosti je výstavba nových instalací v obytné zástavbě, a to dle dodané a schválné 

dokumentace.  

Vzhledem ke stáří většiny elektroinstalací se blíží čas nutných rekonstrukcí. Již 

v minulosti se podnikatel setkal se značným zájmem o tuto službu, kdy se jej několik 

klientů dotazovalo, zda jim může provést rozsáhlejší úpravy, avšak bez projektové 

dokumentace to nebylo možné. Z tohoto důvodu byl nucen tyto potencionální klienty 
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odmítnout nebo hledat společnost, která by tuto dokumentaci zhotovila. V obou případech 

tak docházelo ke značným finančním ztrátám, způsobeným nutností dělit se o finanční 

odměnu a v některých případech o zakázku přišel úplně. Z tohoto důvodu do budoucna 

zamýšlí rozšířit obor podnikání o projekční a revizní činnost, a to nejen v oblasti 

elektroinstalace, ale také v oboru ochrany objektů před účinky blesku. Rozšíření 

podnikatelské činnosti je umožněno zkušenostmi nabytými při dosavadní činnosti. Získaná 

praxe také umožnila podnikateli zvýšit si svou odbornou kvalifikaci. 

Oproti konkurenci se hodlá podnikatel zaměřit na malé projekty, rodinné domy a 

byty v panelových domech, případně malé firmy a nabízet kompletní služby od projektu až 

po samotnou realizaci. Po průzkumu mezi možnou konkurencí se podnikatel setkal 

s obtížemi při hledání projekční společnosti, která by měla zájem o malou zakázku, jakou 

je rodinný dům nebo byt v panelovém domě. 

Mezi potencionální klienty patří majitelé rodinných domů, bytů a kancelářských 

objektů. Za možné budoucí klienty lze také označit nájemníky a uživatele těchto objektů. 

Vzhledem k bydlišti podnikatele, kterým je Ostrava, bude převážnou část tvořit klientela 

z panelových domů, kterých je zde mnoho. Okrajové části města jsou ve velké míře 

zastoupeny rodinnými domy a zde je také značný výskyt potencionálních klientů. 

V současné době většinu zakázek realizuje podnikatel sám. Po rozšíření své 

podnikatelské činnosti o projekční a revizní činnost předpokládá nárůst zakázek, proto na 

samotnou realizaci instalace plánuje v případě potřeby najmout brigádníky z řad studentů a 

tím podpořit praktické vzdělávání studentů. Správu financí, nákup materiálu, fakturaci, 

najímání brigádníků a zhotovování daňového přiznání bude mít za úkol stálý zaměstnanec 

s ekonomickým vzděláním. 

Nejdůležitějším finančním cílem je zajistit konkurenceschopnost podnikatelské 

činnosti, mít dostatek financí na zajištění závazků vůči dodavatelům, obchodním 

partnerům i zaměstnancům. 

Předpokládané počáteční náklady na rozšíření podnikatelské činnosti jsou cca   

2 113 780 Kč, které zahrnují nákup potřebného vybavení. Mimo tyto počáteční náklady 

jsou předpokládány pravidelné roční náklady 1 050 000 Kč zahrnující náklady na pronájem 

kanceláře, provoz vozidel, mzdy, údržbu a případnou kalibraci přístrojů.  
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Průměrný měsíční příjem z dosavadní činnosti činí přibližně 40 000 Kč, po 

rozšíření podnikatelské činnosti se předpokládá navýšení zisku minimálně na 130 000Kč. 

3.2. Klíčové body projektu 

Klíčovými body projektu jsou služby poskytované podnikatelem odběratelům, 

jejich charakter, tým spolupracovníků a cíl podnikání, analýza trhu z hlediska dodavatelů, 

odběratelů a možné konkurence. 

3.2.1. Produkt 

Cílem nové podnikatelské činnosti je poskytování služeb v oblasti elektroinstalace. 

Po rozšíření podnikatelské činnosti hodlá podnikatel poskytovat svým klientům služby 

týkající se elektroinstalačních rozvodů a komplexního poradenství. Svým potencionálním 

klientům chce nabízet zakreslení jejich prostor do výkresu a zhotovení kompletní 

projektové dokumentace potřebné pro schválení elektroinstalace stavebním úřadem. V 

rámci služeb klientům hodlá nabízet možnost vyřízení veškerého jednání s úřady a zajištění 

veškerých povolení. Po získání povolení zajistí veškerý potřebný materiál a zrealizuje 

elektroinstalační práce. Na závěr vystaví doklad o výchozí revizní zkoušce, který je 

nezbytný pro legální užívání stavby a také pro možnost pojištění objektů. Kromě běžných 

rozvodů nabízí podnikatel tyto služby i v oblasti ochrany proti účinku blesku. Zde hodlá 

poskytovat projektování, výstavbu, údržbu a revizi pasivních hromosvodů.  

V oblasti poradenství hodlá nabízet rady týkající se realizace různých instalací a 

jejich jištění, také nabízet výpočty osvětlení a vhodnost použití různých druhů svítidel pro 

daný účel. 

Nejvýznamnější výhodou podnikatele je komplexnost nabízených služeb, kdy svým 

potencionálním klientům bude moci podnikatel nabídnout komplexní služby, které 

v regionu nikdo nenabízí. 
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3.2.2. Zákazníci 

Potencionální zákazníky je možno rozdělil do několika sekcí: 

 majitelé obytných jednotek; 

 majitelé obytných či průmyslových objektů; 

 majitelé rodinných domů. 

U majitelů obytných jednotek se dá předpokládat především požadavek na 

rekonstrukci rozvodů, které jsou již mnohdy nevyhovující pro připojení moderních 

spotřebičů, či jsou často poruchové a v mnohých případech jsou kvůli nefunkčnosti ochran 

i nebezpečné. Tyto rekonstrukce budou dle předpokladu nejčastější zakázkou, vzhledem 

k lokalitě podnikání, kterou je Ostrava. 

U majitelů obytných či průmyslových objektů je navíc předpoklad revizí a oprav 

hromosvodů a také výpočty osvětlení v předepsaných místech, jako jsou chodby, schodiště 

či kanceláře. 

U majitelů rodinných domů se dá předpokládat zájem o rekonstrukce rozvodu 

elektrické energie a také o revize a opravy hromosvodů. 

V současné době se na území Ostravy nenachází společnost, která by byla schopna 

poskytovat všechny služby, které hodlá podnikatel nabízet po rozšíření své podnikatelské 

činnosti. Oslovené firmy byly ochotny provést rekonstrukci elektroinstalace, ale bez 

projektu. Také se nepodařilo nalézt společnost, která by byla schopna nabídnout 

projektovou dokumentaci pro byt v panelovém domě či malém rodinném domě. Oslovené 

projekční kanceláře se zabývaly pouze realizací velkých projektů.  

3.2.3. Ochrana duševního vlastnictví 

Zhotovená dokumentace bude předána zákazníkovi pouze v tištěné podobě. 

Součástí smlouvy bude ujednání o autorské ochraně dokumentace ve stylu zákazu 

provádění úprav či poskytnutí dokumentace třetí straně, a to jak bezplatně tak za úplatu. 
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3.2.4. Tým 

V současné době je podnikatel jediným pracovníkem a veškeré zakázky zhotovuje 

sám. Daňové přiznání mu zhotovuje za úplatu externí účetní. Svou živnost provozuje již 

osmým rokem a díky této dlouholeté zkušenosti má již maximální odbornou způsobilost. 

Mimo to má také dostatek kontaktů mezi dodavatelskými společnostmi. 

Po rozšíření podnikatelské činnosti předpokládá spolupráci s některou z odborných 

škol v okolí, kterým bude nabídnuta možnost odborné praxe pro jejich studenty. V případě 

potřeby více pracovníků, bude na jednotlivé zakázky najímat pracovníky na dohodu o 

provedení práce či živnostníky.  

Vzhledem k nutnosti zřízení kamenné kanceláře, kde budou realizovány schůzky 

s klienty, předpokládá podnikatel zaměstnání stálého pracovníka s ekonomickým 

vzděláním, který bude mít na starosti provoz kanceláře, kontakt se zákazníky, zásobování, 

najímání brigádníků, účetnictví, fakturaci, postupem času s rostoucím počtem zakázek a 

případným přijetím dalších pracovníků i vyplácení mezd a zajišťování školení. 

3.2.5. Cíle projektu 

Hlavním cílem je získat stabilní místo na trhu, které podnikateli zajistí dostatek 

zakázek. Zajistit dostatek financí pro plnění svých závazků vůči dodavatelům a obchodním 

partnerům, zároveň by chtěl zřídit stabilní pracovní místa pro své zaměstnance a mimo jiné 

mít  zisk zajištující pohodlí celé jeho rodině. 

Do budoucna by chtěl vytvořit společnost s ručením omezeným, která bude 

poskytovat veškeré služby v oblasti elektrosítí nízkého napětí a ve skladových prostorách 

bude provozovat i prodejnu s internetovým a později i kamenným obchodem.  

3.2.6. Konkurence 

V okolí podnikatel nenalezl žádnou společnost, která by nabízela komplexní služby 

v takovém rozsahu, v jakém je hodlá po rozšíření podnikatelské činnosti poskytovat. 

Nalezl několik projekčních kanceláři, ale žádná z oslovených však nebyla ochotna zabývat 

se tak malým projektem jako je rekonstrukce rozvodů v bytě. 
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3.2.7. Dodavatelé 

Vzhledem k zaměření podnikatelské činnosti není podnikatel závislý na 

konkrétních dodavatelích. Podnikatel je registrovaným zákazníkem u několika společností 

zabývajících se prodejem elektromateriálu, pouze z důvodu nižší ceny zakoupeného 

materiálu. V případě výpadku dodávky od těchto dodavatelů či jejich krachu je schopen je 

nahradit jinými, a to bez podstatného vlivu na jeho činnost. Jediná oblast, ve které se jejich 

krach může projevit, by bylo krátkodobé navýšení koncové ceny zákazníkům, neboť 

zvýšená cena materiálu by musela být promítnuta do ceny celkové zakázky. 

3.2.8. Odběratelé 

Převážnou část zakázek hodlá podnikatel provádět na základě smlouvy přímo s 

konečným zákazníkem. V ojedinělých případech však může spolupracovat i se stavebními 

firmami. 

3.2.9. Části zakázky 

Zakázka jako celek bude mít tři základní částí: 

Projekt:  

 seznámení se s objektem; 

 zjištění požadavků klienta; 

 výkresová dokumentace; 

 schválení dokumentace klientem; 

 vyřízení potřebných povolení od daných úřadů. 

Elektroinstalační práce:  

 demontáž stávajících rozvodů a zařízení; 

 dodání potřebného materiálu a zařízení; 

 provedení instalace rozvodů a zapojení požadovaného technického zařízení. 
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Revizní činnost: 

 provedení výchozí revize; 

 vystavení předepsaných dokumentů; 

 předání kompletní dokumentace; 

 předání hotového díla klientovi. 

3.3. Výhled do budoucna 

Ve výhledu do budoucna je rozebrána časová analýza cílů a prostředků k jejich 

dosažení. Obsahuje členění poskytovaných služeb, jejich ceny a postup realizace, a to také 

z hlediska srovnání se současnou konkurenční nabídkou. Dále jsou v této části stanoveny 

požadavky na zaměstnance. 

3.3.1. Cíle 

Do jednoho roku by se chtěl podnikatel dostat do povědomí obyvatel 

Moravskoslezského kraje, následně v horizontu do dvou let získat stabilní místo na trhu a 

zázemí pro podnikatelskou činnost včetně skladových prostor. Do 5 let si chce vytvořit tým 

lidí, který bude dobře spolupracovat a vzájemně se doplňovat, založit internetový obchod 

s elektroinstalačním materiálem za velkoobchodní ceny i maloodběratelům. V horizontu 

deseti až patnácti let plánuje přejít z podnikatelské činnosti založené na živnostenském 

oprávnění na společnost s.r.o. a vybudovat kamennou prodejnu s elektroinstalačním 

materiálem.   

3.3.2. Strategie 

Podnikání bude spočívat v poskytování služeb v oblasti elektroinstalací. Svým 

zákazníkům nabídne komplexní řešení jejích potřeb od projektu přes realizaci až 

ke schválení na úřadech, a to nejen u rozvodů elektrické energie, ale i při výstavbě 

hromosvodů.  Mimo toho bude poskytovat poradenství a dopravu při nákupu materiálu 

v prodejnách s elektroinstalačním materiálem a s postupem času plánuje otevřít vlastní 
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obchod. Nejprve by se mělo jednat o internetový obchod s vyzvednutím zboží ve firmě či 

dopravou pomoci kurýrní společnosti nebo vlastním vozem, později o kamennou prodejnu. 

3.3.3. Poskytované služby 

V oblasti elektroinstalací to budou:  

a) opravy stávajících rozvodů; 

b) rekonstrukce stávajících rozvodů; 

c) výstavby nových rozvodů; 

d) projekce rozvodů; 

e) vyřízení potřebných povolení na úřadech. 

V oblasti ochrany objektu před úderem blesku půjde o:  

a) opravy stávajících hromosvodů; 

b) výstavby nových hromosvodů; 

c) projekce hromosvodů; 

d) vyřízení potřebných povolení na úřadech. 

V oblasti poradenství ostatních služeb jde o: 

a) konzultace a pomoc při nákupu různých elektroinstalačních prvků; 

b) konzultace a pomoc při nákupu různých elektrických zařízení; 

c) zajištění dopravy vybraného zařízení; 

d) uvedení vybraného zařízení do provozu; 

e) provozování vlastního obchodu. 

3.3.4. Ceny 

Stanovit současnou cenu za komplexní služby účtované klientovi nynějšími 

podnikatelskými subjekty je složité. V dnešní době totiž neexistuje firma, která by tyto 

služby nabízela jako celek. Kalkulaci vytvořenou v následující tabulce jsem sestavila a 

odvodila od mezd jednotlivých profesí při rekonstrukci stávajících rozvodů v bytě 3 + 1 

v panelovém domě. Do této kalkulace nejsou zahrnuty poplatky na úřadech a cena za 
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potřebný materiál neboť tyto výdaje jsou u obou variant stejné a nemají tudíž vliv na 

výslednou kalkulaci. 

Tabulka 3: Odhad současné ceny konkurence 

Profese Hodinová sazba v Kč Počet hodin Odměna v Kč 
Projektant 1 000 10 10 000 
Elektrikář 400 25 10 000 
Revizní technik 2 500 2 5 000 

Celkové náklady 25 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Náklady na běžný panelový byt by tedy byly při využití konkurenčních 

podnikatelských subjektů 25 000 Kč, a to by si ještě musel zákazník vyřídit povolení na 

úřadech sám. Navíc se dá očekávat, že by bylo velmi obtížné najít projekční kancelář či 

projektanta, který by se zabýval projekcí jednoho bytu. 

Podnikatel předpokládá, že si za práce stejného rozsahu bude účtovat částku 15 000 

Kč. Zákazník bude mít navíc výhodu bezstarostné realizace zakázky, neboť veškerou 

administrativu na úřadech za něj podnikatel zařídí. 

U vedlejší poradenské činnosti bude klientovi účtována hodinová sazba 200 - 500 

Kč/h dle náročnosti zařízení. V souvislosti s poradenstvím bude nabízena klientům i 

doprava do obchodů, kdy bude kromě hodinové sazby 200 Kč/h účtována sazba 8 Kč/km. 

Při využití služeb dopravy bude účtována taxa dle použitého vozidla. Při využití 

osobního vozidla to bude 10 Kč/km, při použití dodávky 15 Kč/km. 

Veškeré kalkulace cen za využití vozidel, ať osobního nebo dodávkového, 

vycházejí z aktuálních cen pohonných hmot k 1. 2. 2013. V případě úprav cen pohonných 

hmot bude fakturovaná cena také upravena. Aktuální cenové podmínky se klient dozví 

z webových stránek a také je bude mít uvedeny ve smlouvě. 

3.3.5. Distribuce 

Oblasti, v nichž hodlá podnikatel převážně působit je město Ostrava a přilehlá 

okolní města. V případě realizace větších zakázek nebo v případě aktuálního nedostatku 

zakázek v blízkém okolí plánuje rozšířit oblast na okruh cca 100 km od Ostravy. 
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Každý z klientů obdrží věrnostní kartu, na které získá při další zakázce slevu. Dá se 

totiž předpokládat, že mnoho lidí si časem pořídí nějaký spotřebič, který bude vyžadovat 

odbornou montáž, nebo může dojít k poruše na nějakém zařízení, které již má. 

3.3.6. Propagace 

Při zahájení podnikání a pro získání nových klientů plánuje podnikatel využít 

některého ze slevových portálů, jehož prostřednictvím chce nabídnout vypracování 

projektové dokumentace zdarma. Tato nabídka bude samozřejmě podmíněna následnou 

realizací projektu, která již bude hrazena zákazníkem. V případě dobré odezvy hodlá tuto 

akci pravidelně opakovat. Interval opakování bude závislý na počtu zakázek, které bude 

realizovat. 

Další propagací budou samozřejmě vlastní internetové stránky a také zařazení 

stránek do databáze společností Google a Seznam. 

Dále plánuje provedení propagace formou potisku vlastních aut a reklamu na 

vozidlu nebo vozidlech městské hromadné dopravy. 

Poslední formou propagace budou letáčky distribuované do schránek nebo na 

domovní nástěnku v panelových domech. 

3.3.7. Realizace zakázky 

Průběh realizace zakázky bude odlišný dle konkrétního typu zakázky. V případě 

malých zakázek, jako jsou opravy rozvodů nebo instalace nějakého spotřebiče, přijede 

přímo podnikatel nebo někdo ze zaměstnanců ke klientovi se základním vybavením dle 

telefonního popisu požadavku, pokusí se danou situaci okamžitě vyřešit. V případech, kdy 

toto nebude možné, domluví s klientem další postup. Možnou variantou je buď rozsáhlejší 

oprava, kdy se domluví termín její realizace a nebo pouze nákup chybějící součástky. Zde 

je možno provést odstranění poruchy okamžitě po zakoupení součástky.   

Další možnou variantou zakázky je výstavba nových rozvodů v novém objektu 

nebo rekonstrukce stávajících rozvodů. Zde bude realizace probíhat v několika krocích. Na 

první schůzce budou od klienta získány základní informace o rozsahu a typu prací a také o 
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časovém termínu na realizaci zakázky. Dohodnou se finanční podmínky a bude sepsána 

smlouva o dílo. Poté bude s klientem ujasněna představa využití daného prostoru, zejména 

z hlediska rozmístění elektrických přístrojů, případně jiných předmětů majících vliv na 

rozmístění elektroinstalace. Dále bude následovat zhotovení projektu, který následně spolu 

s předpokládaným rozpočtem bude předložen klientovi ke schválení. V případě nějakých 

nejasností či požadavků na změnu dojde k upravení projektu. Po schválení projektu 

klientem podnikatel vyřídí potřebné povolení na úřadech a poté začne realizace zakázky. 

Během realizace může dojít ještě k úpravám zapojení. V případě, kdy k nim dojde, budou 

změny zaneseny do dokumentace. Po dokončení instalace bude provedena výchozí revizní 

kontrola a vystavena potřebná osvědčení. Dále podnikatel zajistí schválení užívání 

instalace na úřadech. Na závěr je klientovi předána tištěná technická zpráva, včetně 

osvědčení o bezporuchovém stavu a schválení s užíváním zařízení. Veškerá technická 

dokumentace bude chráněna autorským zákonem dle smlouvy sepsané s klientem. 

Další službou je poradenství. Zde bude klientům nabízena pomoc s výběrem 

vhodného zařízení, ať už pro elektroinstalaci jako takovou, nebo instalaci samotných 

elektrospotřebičů. Pomoc s výběrem jim bude poskytnuta při nákupu přes e-shop nebo 

přímo v obchodě. Kromě rady s nákupem jim zajistí i dopravu a u složitých zařízení také 

jejich zapojení a případné nastavení tak, aby byl výrobek připraven k použití.   

3.3.8. Lidé 

Potřebné pracovníky je možno rozdělil do dvou kategorií: 

a) odborná činnost; 

b) podpůrná činnost. 

Pro odbornou činnost je potřeba odborné vzdělání dle Vyhlášky 50/1978sb. 

Konkrétně pro projektování jde o §10, pro elektroinstalační práce, v případě spolupráce 

s odbornou školou je zapotřebí minimálně §4. U pracovníků, kteří budou provádět práci 

sami, je nutností vlastnit §6 a pro závěrečnou revizní činnost je zapotřebí vlastnit §9. 

Podnikatel je vlastníkem § 8,9,10, což znamená, že je oprávněn provádět veškeré práce. 

Mzda pracovníků bude mít tři složky, základní, proměnnou a motivační. Základní 

bude ve výši minimální mzdy stanovené zákony, proměnná bude určená podílem daného 
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pracovníka na konkrétní zakázce. Motivační mzda bude využívána většinou v případech, 

kdy bude hodně zakázek a bude potřeba zvýšit produktivitu práce. 

Studenti budou odměňováni pouze v závislosti na odvedené práci. 

Za podpůrnou činnost je považována práce sekretářky. Její náplní práce bude 

příprava smluv a zajištění chodu kanceláře, komunikace s klienty, vyřizování pošty a 

telefonátů. Pro tuto činnost je vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, 

ideální by však bylo vysokoškolské ekonomického směru. 

Pro tuto pozici je počítáno s nástupním platem ve výši 15 000Kč. Kromě této 

částky bude pracovnice odměňována mimořádnými odměnami na základě obratu v daném 

měsíci. 

3.4. Finance 

V kapitole finance jsou rozebrány předpokládané počáteční a provozní náklady, 

dále se zde uvádí také předpokládané zdroje jejich krytí. Veškeré tabulky uvedené v této 

kapitole jsem sestavila na základě informací získaných při spolupráci s podnikatelem,  

3.4.1. Náklady před spuštěním projektu 

Pro prvotní investici přepokládá podnikatel nákup několika nezbytných věcí mezi 

které patří IT technika, zařízení kanceláře, pořízení vozidel a nákup nářadí (vrtačky, 

šroubováky, kleště a jiné dle potřeby). Uvedené ceny v následující tabulce jsou 

podnikatelovým odhadem při současných cenách na trhu. 
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Tabulka 4: Počáteční náklady 

Název 
Množství 

v ks 
Cena za kus v Kč 

DPH 
Cena za množství v Kč 

bez DPH S DPH bez DPH S DPH 
Notebook 2 20 000  24 200  21% 40 000  48 400  
Microsoft Office 
2010 

2 5 000  6 050  21% 10 000  12 100  

Antivirus 2 1 000  1 210  21% 2 000  2 420  
Rýsovací programy 1 250 000  302 500  21% 250 000  302 500  

Tiskárna 1 40 000  48 400  21% 40 000  48 400  
Kancelářský 
nábytek 

1 50 000  60 500  21% 50 000  60 500  

Kancelářské 
potřeby 

1 20 000  24 200  21% 20 000  24 200  

Nářadí 1 30 000  36 300  21% 30 000  36 300  
Osobní auto 1 590 000  713 900  21% 590 000  713 900  
Dodávková auto 1 715 000  865 150  21% 715 000  865 150  
Celkové náklady 1 747 000 2 113 870 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.2. Náklady během fungování projektu 

Rozbor provozních nákladů, jež si podnikání vyžádá při zamýšleném rozsahu 

poskytovaných služeb, je uveden v tabulce 5. Celkové měsíční náklady ve výši 87500 Kč 

jsou kalkulovány pro okamžik, kdy bude mít podnikatelská činnost již pevné místo na trhu. 

Pro start podnikání je počítáno s náklady nižšími dle rozpočtu uvedeného v tabulce 6. 
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Tabulka 5: Provozní náklady 

Název Cyklus Cena v Kč 
Pronájem prostor kancelář měsíční 15 000  
Pronájem prostor sklad měsíční 10 000  
Mzdy měsíční 45 000  
Náklady na hovorné a internet měsíční 5 000  

Náklady na provoz kanceláře měsíční 5 000  
Pohonné hmoty měsíční 5 000  
Programové vybavení roční 10 000  
Poplatky za automobily roční 20 000  
Splátky úvěru měsíční 24 000  
Celkové roční náklady 1 338 000  
Celkové měsíční náklady 111 500  

Zdroj:Vlastní zpracování 

Tabulka 6: Provozní náklady snížené 

Název Cyklus Cena v Kč 
Pronájem prostor -  kancelář měsíční 15 000 
Náklady na hovorné a internet měsíční 2 000 
Náklady na provoz kanceláře měsíční 1 000 
Pohonné hmoty měsíční 3 000 
Poplatky za automobily roční 12 000 

Celkové roční náklady 264 000 

Celkové měsíční náklady 22 000 

Zdroj:Vlastní zpracování 

3.4.3. Předpokládané příjmy 

Po rozšíření podnikatelské činnosti a získání stabilního místa na trhu předpokládá 

podnikatel  příjmy, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 7: Předpokládané příjmy 

Název Cena v Kč 
Poradenská činnost 3 000  
Drobné opravy elektroinstalací 10 000  
Instalace zařízení 5 000  
Dopravní činnost 5 000  

Komplexní rekonstrukce 90 000  
Projekční činnost 2 000  
Práce na hromosvodech 15 000  
Celkové měsíční příjmy 130 000  

Zdroj:Vlastní zpracování 

3.4.4. Cash-flow 

Podnikatel předpokládá, že příjmy budou v prvním roce jen těsně převyšovat 

40 000 Kč, a proto plánuje výdaje na začátku minimalizovat hlavně v oblasti 

personalistiky. Přijetím nižšího počtu zaměstnanců sníží i vedlejší náklady na poplatky za 

komunikaci a poplatky za využívání vozidel. Také na začátku podnikání nebude potřebovat 

skladové prostory a to přináší další úspory. Pro pokrytí výdajů tedy bude ze začátku stačit 

nižší částka, předpokládá částku přibližně kolem 22 000 Kč. Během následujících let 

očekává postupné rozšíření praxe a zvýšení počtu zakázek. S tímto bude souviset i nutnost 

zvýšení nákladů, vzhledem k pořízení skladových prostor a přijetí zaměstnanců. Výhoda 

podnikání spočívá v tom, že i v případě práce neschopnosti podnikatele z důvodu nemoci, 

bude moci jeho zaměstnanec převzít většinu práce a podnikatel nebude tudíž ve ztrátě, 

neboť nedojde k tak razantnímu výpadku příjmů.  

3.4.5. Finanční zajištění projektu 

V současné době má podnikatel pro přímou investici do podnikání připravenou 

částku přesahující 900 000 Kč. Tuto částku zamýšlí rozdělit na dva díly. První část ve výši 

180 000 Kč si hodlá ponechat pro případ nečekaných výdajů, které nejsou zahrnuty v 

kalkulaci. Zbylých 720 000 Kč hodlá investovat do zahájení podnikání. Předpokládané 

náklady na zahájení podnikání činí cca 2 113 780 Kč.  
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Dotace ze strukturálních fondů EU, která má být hlavním zdrojem financí pro 

výdaje, které jsou spojeny se zahájením podnikání, by měla činit 1 400 000 Kč. Nelze 

žádat o celou částku potřebnou pro rozšíření podnikání, neboť výše dotace je limitována a 

může činit maximálně 70% z celkové potřebné částky. 

3.5. Analýza rizik 

Tato analýza slouží pro rozbor vnitřních i vnějších rizik podnikání a prostředků 

k jejich minimalizaci. 

3.5.1. Vnitřní rizika projektu 

Podnikatel má ve svém plánu dvě slabá místa.  

Prvním je spádová oblast působení, kde plánuje poskytování služeb. Jde pouze 

o město Ostravu a jeho blízké okolí.  

Druhou slabinou je působení pouze v oblasti elektroinstalace, kde prioritní části 

všech zakázek mají být opravy, rekonstrukce a výstavby rozvodů elektrické energie 

v bytech panelových a činžovních domů a v rodinných domech. 

3.5.2. Vnější rizika projektu 

V dnešní době udávají zákony ČR povinnost vlastníkům objektů provádějících 

rekonstrukce či výstavby elektroinstalačních rozvodů mít projektovou dokumentaci a 

potřebná povolení od stavebního úřadu. Změna těchto zákonů by mohla poškodit 

podnikatelskou činnost, neboť by již nebylo zapotřebí vytvářet technickou dokumentaci a 

získávat povolení od úřadu. 

Další věcí, která by mohla negativně oslabit podnikatelskou činnost, je 

protizákonné jednání některých živnostníků, jež provádějí rekonstrukce rozvodů bez 

potřebných povolení a potřebného vzdělání, v tomto případě je služba samozřejmě 

levnější. 
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3.5.3. Opatření k minimalizaci rizik 

Riziko vzniklé malou spádovou oblastí působení se částečně minimalizuje samo, a 

to z důvodu husté zástavby panelových domů, u kterých se díky jejich stáří dá 

předpokládat poptávka po rekonstrukcích elektrických rozvodů. Dále jej může podnikatel 

minimalizovat rozšířením působnosti na okolní města. Toto hodlá praktikovat hlavně 

v případě větších zakázek nebo většího počtu menších zakázek v daném místě.  

U druhého rizika se dá jeho vliv minimalizovat rozšířením oblasti působení o 

poradenskou činnost, dopravní služby, službu zapojování spotřebičů a dále výstavbu a 

servis hromosvodů. Případně se toto riziko dá ještě více minimalizovat, a to spojením se 

s partnery poskytující služby zednické, instalatérské a malířské. 

Vnější rizika jsou bohužel ze strany podnikatele neovlivnitelná. V případě, že dojde 

ke změně legislativy, bude muset změnit strukturu poskytovaných služeb, nemělo by to 

však zapříčinit závažné komplikace. 

S protizákonným jednáním elektrikářů, kteří za současné legislativy poskytují 

služby, na něž nemají oprávnění a mnohdy na tyto činnosti nevystaví ani správnou fakturu, 

nemůže podnikatel nic dělat. Jediná možnost je využít vlastní internetové stránky a 

propagačních materiálů, na nichž bude informovat čtenáře o nutnosti vlastnit projektovou 

dokumentaci a potřebná povolení. 
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4. Návrh projektové žádosti o dotaci z EU 

Před samotnou tvorbou žádosti je nutno vybrat program, z kterého se bude o dotaci 

žádat, z tohoto důvodu je zde uvedena charakteristika vybraných operačních programů. Na 

základě kritérií daných programů vyberu nejvhodnější z nich a sestavím pro něj kompletní 

projektovou žádost.  

4.1. Nalezení vhodného programu 

Pro zamýšlené rozšíření podnikání je možno využít jednoho z osmi tematických 

operačních programů v již zmíněném cíli Konvergence. Jde o program Podnikání a 

inovace a z jeho programů podpory je možné použít tři následující programy. Jsou to buď 

program Start, Záruka anebo Progres.  Pro výběr správného programu je nejprve nutno se 

seznámit s podmínkami, které musí splňovat žadatel o dotaci z jednotlivých programů. Po 

důkladné analýze podmínek, které musí splňovat žadatel o dotaci, byl z těchto tří programů 

vyloučen program Start, a to z důvodu prioritní podmínky, kdy je tento program určen pro 

začínající podnikatele, kteří nikdy v minulosti nebyli zaregistrováni jako plátci daně z 

příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., nebo tuto 

registraci obnovuje minimálně po uplynulých 7 letech, kdy nebyl podnikatelsky aktivní. 

Program Progres bylo nutno vyřadit z důvodu striktního určení využití financí, kdy se 

dotace smí využít pouze na pořízení či rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a 

podnikatel pro rozšíření svého podnikání zamýšlí zakoupení i zásob a nehmotného 

majetku, což mu umožňuje pouze program Záruka. Žádosti o dotaci v programu Záruka 

vyřizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, termín pro přijetí žádostí je do 31. 12. 

2013.  

Po určení vhodného programu je zapotřebí ověřit, zda ve zvoleném programu je 

vypsaná výzva pro možnost podání žádosti, v případě podnikatele jde o výrobu a rozvod 

energie což spadá dle třídění CZ-NACE (podporované obory činnosti) do oddílu 35, sekce 

D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (Rozvod 

elektřiny), popřípadě i do oddílu 34, sekce C – Zpracovatelský průmysl (Opravy 

elektrických zařízení). 
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Po zjištění těchto informací je již možno přejít k vyplňování samotné projektové 

žádosti o dotaci. 

4.2. Projektová žádost 

Projektová žádost je poměrně rozsáhlá a skládá se z několika dokumentů, z tohoto 

důvodu zde uvádím pouze její strukturu a vybrané části. Celou žádost pak naleznete 

v příloze této bakalářské práce. Veškeré dokumenty jsou vydávány přímo 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a jsou jmenovitě určeny pro konkrétní 

programy podpory z fondů EU. Veškeré údaje mnou uvedené v žádosti a v přílohách 

žádosti jsou fiktivní z důvodů zákona o ochraně osobních údajů, kdy si podnikatel nepřál 

zveřejnění těchto svých údajů v mé práci. 

4.2.1. Formulář žádosti 

Obsahuje informace o samotném žadateli a to jak u fyzické, tak i právnické osoby 

popřípadě o firmě, jako jsou identifikační údaje a historie podnikání.  Je zde uvedena osoba 

či osoby oprávněné jednat s ČMZRB ve věci získání a čerpání dotace. Součástí formuláře 

je identifikování oboru podnikání, na které mají být použity finance z dotace [9]. 

4.2.2. Přílohy žádosti 

Samotná žádost je doplněna několika přílohami, jejichž množství se liší dle 

konkrétního projektu a jsou závislé na požadavcích ČMZRB. Jednou z příloh, která musí 

být k žádosti přiložena vždy, je podnikatelský záměr, který podrobně popisuji výše a proto 

jej zde již nebudu rozebírat. Mezi další přílohy patří: 

 příloha PB – Projekt; 

 příloha AM - Údaje úvěrující banky; 

 příloha S - Prohlášení klienta o statutárním orgánu a jeho členech; 

 příloha SM - Prohlášení klienta o skutečném majiteli; 

 příloha EX - Prohlášení klienta o politicky exponované osobě. 
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Vzhledem k tomu, že žádost, kterou zhotovuji, se týká podnikatelské činnosti 

fyzické osoby, jsou přikládány pouze tyto přílohy: 

 příloha PB – Projekt; 

 příloha EX - Prohlášení klienta o politicky exponované osobě. 

Příloha PB – Projekt 

V této příloze žadatel popisuje historii svého podnikání a své postavení na trhu. 

Uvádí zde věci, které si hodlá pořídit za peníze získané v rámci dotace a výši požadované 

dotace. Je zde popsán způsob propagace služeb poskytovaných podnikatelem a také 

zdůvodnění, proč se rozhodl požádat o úvěr.  

Příloha EX - Prohlášení klienta o politicky exponované osobě 

Tato příloha je z celé žádosti nejkratší, jedná se v ní pouze o to, aby podnikatel 

uvedl, zda je, či není politicky exponovanou osobou.  

Za politicky exponovanou osobu je ve zkratce považována osoba, která vykonává 

nebo v minulém roce vykonávala politickou či vyšší soudní činnost, dále to mohou být i 

její rodinní příslušníci a obchodní partneři. Přesné znění definice je uvedeno ve formuláři 

přílohy.  
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5. Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala možností získání dotace pro podporu 

podnikání ze strukturálních fondů Evropské Unie. Provedla jsem vyhledání vhodných 

programů a výběr toho nejvhodnějšího pro podání žádosti. V rámci zjišťování informací, 

které jsou potřebné pro podání žádosti, jsem zjistila, že k žádosti o dotaci se přikládá 

podnikatelský plán a z informací získaných nezávisle na sobě zástupcem agentury 

Czechinvest a pracovníkem Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývá, že je 

velmi důležitým dokumentem při schvalování dotace. Z tohoto důvodu jsem v rámci mé 

BP vypracovala podnikatelský záměr na základě informací poskytnutých potencionálním 

žadatelem o dotaci, s nímž jsem spolupracovala. Výstupem mé BP jsou tedy kompletní 

dokumenty pro podání žádosti o dotaci na rozvoj podnikaní pro malého podnikatele, která 

je financovaná z fondů EU. Jelikož si však podnikatel nepřál zveřejnění svých osobních 

údajů v mé práci, jsou tyto údaje nahrazeny fiktivními. Finanční analýza v podnikatelském 

plánu a rozsah žádosti je však reálný, jako by se jednalo o skutečnou žádost podanou u 

ČMZRB v aktuálně vypsané výzvě. 
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