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Anotace 

 

Hlavním cílem mé práce je vypracovat studii proveditelnosti včetně ekonomického 

zhodnocení ve společnosti VVV MOST spol. s r.o. s vyuţitím dotačních programů EU a 

analyzovat náročnost čerpání dotací z EU. Východiskem pro realizaci hlavního cíle je 

Operační program Podnikání a Inovace, program ROZVOJ. V rámci dosaţení cíle projektu 

byla provedena analýza zkušeností úspěšných ţadatelů o dotaci z programů OPPI a byl 

sestaven seznam návrhů a doporučení pro potenciální ţadatele o finanční podporu z fondů 

EU. 

  

 

Summary 

 

The main objective of my work is to undertake a feasibility study including an 

economic evaluation of the company VVV MOST spol. s r.o. using the EU grant programs 

and to analyze the performance of using grants from the EU. The starting point for 

implementation of the main objective is Program DEVELOPMENT from the Operating 

program Business and Innovation. The objective of the project was to analyze experience 

of successful applicants for grants from programs OPPI and has been set list of proposals 

and recommendations for potential applicants for financial support from EU funds. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

 

CZ –NACE Akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou 

pouţívá Evropská unie 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

FRP   Finanční realizovatelnost projektu 

FV   Finanční výkaz 

ICT   Informační a komunikační technologie 

MSP   Malý a střední podnik 

OKEČ   Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP   Operační program 

OPPI   Operační program podnikání a inovace 

OR   Obchodní rejstřík 

PZ   Podnikatelský záměr 

PŢ   Plná ţádost 

RŢ   Registrační ţádost 

SWOT  Strengths tj. silné stránky, Weaknesses tj. slabé stránky, 

Opportunities tj. příleţitosti či nevyuţité rezervy a Threats tj. rizika 

či ohroţení 

VaV   Výzkum a vývoj 

VŠ   Vysoká škola 

VVV MOST  VVV MOST spol. s r.o. 
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1. ÚVOD 

 

V současné době je velmi diskutovaným tématem podpora Evropské unie (dále jen 

EU) směřující do nových členských států. Tato „finanční injekce“ pozitivně ovlivňuje 

jednotlivé občany naší země, podnikatelský sektor, školství a celkově pozitivně působí na 

vývoj hospodaření podpořených členských států. 

Hlavním cílem mé práce je vypracovat studii proveditelnosti včetně ekonomického 

zhodnocení ve vybrané společnosti s vyuţitím dotačních programů EU a analyzovat 

náročnost čerpání dotací z EU. Pokusím se přiblíţit postup získávání dotací z fondů 

Evropské unie z pohledu malého a středního podniku (dále jen MSP), a to formou 

praktické ukázky přípravy projektu včetně ţádosti o dotaci z fondů EU. 

Pro popis dotačního systému EU pro malé a střední podniky je východiskem 

Operační program průmysl a inovace. V kapitole 2 je uveden souhrnný přehled všech 

dotačních programů včetně stručného popisu. Jedná se o Tematické operační programy, 

regionální operační programy, Operační program Praha a programy Evropské územní 

spolupráce.  

Praktickou částí této diplomové práce je analýza postupu získání dotace 

znázorněném na konkrétním ţadateli, společnosti VVV MOST spol. s r.o., která jiţ 

v minulosti úspěšně získala dotaci na své podnikatelské záměry a nyní se snaţí vyuţít 

prostředků z nejţádanějšího dotačního programu Rozvoj z Operačního programu 

podnikání a inovace (dále jen OPPI) na projekt s názvem „Modernizace technologie 

v oblasti výroby zařízení na dopravu sypkých hmot“. V praktické části jsem se pokusila 

vytvořit jednoduchý a přehledný „manuál“ popisující krok za krokem nejen přípravu 

konkrétního projektu a ţádosti o dotaci apod., ale i veškeré náleţitosti a povinnosti 

úspěšného ţadatele o dotaci, které vznikají při následné realizaci projektu za podpory 

fondů EU. 

V rámci cíle byla formou dotazníkového šetření provedena analýza zaměřená na 

názory podnikatelské veřejnosti na přístupnost dotačních prostředků z fondů EU, náročnost 

zpracování i následné realizace z hlediska financí, lidských zdrojů, časové náročnosti apod. 

Vytvořený dotazník je přílohou č. 1. 

V kapitole č. 6 diplomové práce je uvedeno shrnutí nejčastějších potíţí, návrhů a 

doporučení ţadatelům z řad MSP, kteří mají zájem o vyuţití prostředků EU pro rozvoj a 

modernizaci své společnosti.  
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2. SOUHRNNÝ PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ EU PRO MSP 

 

Dlouhodobým cílem EU je postupné vyrovnávání odlišné sociálně ekonomické 

úrovně jednotlivých členských zemí EU při současném zachování jejich historických a 

kulturních hodnot. Na základě podkladů z Národního rozvojového plánu ČR a dalších 

statistických dokumentů, byl připraven Národní strategický referenční rámec. Tento 

analytický dokument, ve kterém autoři identifikovali klíčové silné stránky ČR, slouţil jako 

podklad k vytvoření systému operačních programů (dále OP), které mají posilovat 

konkurenceschopnost ČR. Tyto OP se snaţí eliminovat moţné slabé stránky a 

problematická místa, aby nestály v rozvoji hospodářského systému ČR. OP EU pro roky 

2007 – 13 se dělí následujícím způsobem: 

- Tematické operační programy, 

- Regionální operační programy, 

- Operační program Praha. 

- Evropská územní spolupráce. 

 

Přehled všech programů pro roky 2007–13 a jejich podprogramů je znázorněn v tabulce č. 

1 tohoto dokumentu. 
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Tabulka č. 1 – Přehled Operačních programů 2007 – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 

 

Tematické operační programy jsou jiţ dle svého názvu zaměřené na konkrétní 

činnost potenciálního ţadatele o podporu. EU chce tedy tímto způsobem podpořit rozvoj 

zejména v oblasti podnikání, dopravy, výzkumu a vývoje, lidských zdrojů a ţivotního 

prostředí. V těchto OP mohou ţádat jak ţadatelé z podnikatelského sektoru, tak i obce, 

kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační sloţky obcí, krajů 

a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek, 

veřejné výzkumné instituce, školy či dráţní podniky a další. 

Regionální operační programy jsou situované na podporu konkrétních problémů 

v jednotlivých regionech ČR. Svým charakterem se snaţí eliminovat sociální i jiné 

problémy v regionu a dle jejich charakteru se snaţí podpořit prioritní činnosti daného 

regionu.  

Integrovaný OP

OP Podnikání a Inovace

OP Ţivotní prostředí

OP Doprava

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Technická pomoc

ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Střední Čechy

ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Jihovýchod

ROP NUTS II Moravskoslezsko

ROP NUTS II Střední Morava

OP Praha Konkurenceschopnost

OP Praha Adaptabilita

OP Mezinárodní spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

ESPON 2013

INTERACT II

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

Evropská územní 

spolupráce

Strukturální fondy 2007 - 13

Tematické OP

Regionální OP

OP Praha
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Vzhledem ke svému ekonomickému postavení je hlavní město Prahy vyřazeno ze 

standardních dotačních programů, EU proto připravila speciální Operační program 

Praha, který umoţňuje čerpat dotační prostředky i v podnikatelském sektoru, konkrétně v 

oblasti vzdělávání, sociální integrace, podpory zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů ve 

výzkumu a vývoji. Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí 

pomáhat v hlavním městě.   

Programy Evropské územní spolupráce jsou určeny zejména pro kraje, obce, 

svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové 

organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další. Pro 

podnikatelský sektor budou zajímavé výsledky realizovaných projektů, avšak podnikatel 

nemůţe vystupovat jako samostatný ţadatel.  
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3. OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

 

Podnikatelsky zajímavým je program OPPI a jeho podprogramy, jejichţ popis 

následuje v kapitole 3.1. 

 

3.1 Charakteristika Operačního programu podnikání a inovace 

Podnikatelsky zajímavým je program OPPI a jeho podprogramy, jejichţ popis 

následuje v této kapitole. 

OPPI spadá mezi tematické OP v cíli Konvergence a z pohledu finančních 

prostředků je třetím největším českým operačním programem. 

Jeho rozpočet činí 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč). Tato částka tvoří 11,4 % 

z celkových prostředků EU pro podporu rozvoje ČR. Tento program je spolufinancován 

z českého státního rozpočtu a to ve výši cca 15% z celkových dotačních prostředků, tedy 

0,54 mld. €. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe podporované období z fondů EU bylo pro Českou 

republiku ohraničeno roky 2007 – 2013, v současné době jsou jiţ v některých programech 

velmi omezené nebo ţádné finanční prostředky. Souběţně ale probíhají jednání zástupců 

EU a ČR o případném prodlouţení podporovaného období. 

OPPI se soustředí zejména na podporu rozvoje podnikatelského prostředí, podporu 

přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Dále podporuje vznik nových 

a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a vyuţívání moderních technologií a 

obnovitelných zdrojů energie. Umoţňuje zkvalitňování infrastruktury a sluţeb pro 

podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

 

OPPI se snaţí podporované oblasti rozdělit na logické celky, které nazýváme 

prioritními osami OPPI, jsou následující: 

- Prioritní osa 1 - „Vznik firem“ (v této prioritní ose je začleněna podpora 

začínajícím podnikatelům, vyuţití nových finančních nástrojů). 

 

- Prioritní osa 2 - „Rozvoj firem“ (prioritou této osy je vyuţití bankovních nástrojů 

podpory MSP, podpora nových výrobních technologií, informačních a 

komunikačních technologií (dále ICT) a vybraných strategických sluţeb). 

 

- Prioritní osa 3 - „Efektivní energie“ (osa zaměřená na podporu úspory energie a 

obnovitelných zdrojů energie). 

 

- Prioritní osa 4 - „Inovace“ (cílem této osy je zvyšování inovační výkonnosti 

podniku a kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj). 
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- Prioritní osa 5 – „Prostředí pro podnikání a inovace “ (prioritou jsou platformy 

spolupráce, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů a infrastruktura pro 

podnikání). 

 

- Prioritní osa 6 – „Sluţby pro rozvoj podnikání“ (prioritní osa 6 je zaměřena na 

podporu poradenských sluţeb a podporu marketingových sluţeb). 

 

- Prioritní osa 7 – „Technická pomoc“ (technická pomoc při řízení a implementaci 

OPPI  a ostatní technická pomoc). 

  

Na základě cílů těchto prioritních os byly navrţeny jednotlivé programy podpory: 

- Program Start - Tento program realizuje Prioritní osu 1 „Vznik firem“ 

Operačního programu Podnikání a inovace. Podpora je poskytována formou 

bezúročného úvěru nebo záruky začínajícím podnikatelům, kteří splňují kritéria 

programu (bliţší informace v kapitole 2.5). 

- Program Finanční nástroje/JEREMIE - V rámci OPPI se v současné době 

připravuje nová aktivita zaměřená na vyuţití nových nedotačních finančních 

nástrojů pro podporu inovativních projektů firem v počáteční a růstové fázi 

podnikání, spojených s vyšším rizikem realizace. Tyto nástroje nebudou mít 

formu úvěru nebo dotace, ale bude se jednat o vstup kapitálu investorů do 

podniku s cílem jeho dalšího rozvoje. 

- Program Progres - Program realizuje Prioritní osu 2 „Rozvoj firem“ OPPI. 

Pomocí zvýhodněných nebo podřízených úvěrů či záruk je poskytována 

kapitálová podpora projektů malých a středních podnikatelů vedoucí ke zvýšení 

zaměstnanosti nebo projektů MSP v oblasti energetických sluţeb, které svými 

efekty přispívají ke sníţení spotřeby energie a zvýšení efektivnosti výroby 

energie. 

- Program Záruka - Tento program realizuje Prioritní osu 2 „Rozvoj firem“ 

OPPI. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s 

finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci 

podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na 

investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 

- Program Rozvoj – Program je vhodný pro ţadatele z řad MSP, kteří plánují 

investice do rozvoje své společnosti ve smyslu navýšení výrobních kapacit, 

efektivnější, rychlejší a přesnější výroby. 

- Program ICT a strategické sluţby - Tento program podporuje rozvoj 

informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových 

informačních a komunikačních technologií, produktů a sluţeb. Předmětem 

podpořitelného projektu by měl být vývoj software, centra sdílených sluţeb, 

centra zákaznické podpory a centra oprav high-tech výrobků a technologií. 
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- Program ICT v podnicích – Program podporuje zavedení nových informačních 

a komunikačních technologií, které pomohou zefektivnit interní systémy firmy. 

- Program EKO energie – Cílem programu jsou energetické úspory v podnicích, 

zvyšování energetické účinnosti, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a 

podobně. 

- Program Inovace – podporuje inovační projekty zavádějící nová, úsporná, 

efektivnější a zejména originální řešení. V rámci tohoto programu jsou 

financovány technologie, zařízení, licence a patenty na takové stroje a zařízení, 

které umoţní podniku plánované inovace realizovat. 

- Program Potenciál – Program je zaměřen na podporu investic do zřízení nebo 

rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků 

nebo technologií, a to včetně vývoje specifického software nutného pro inovaci 

výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo 

přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, 

produkčních řad, výrobních procesů a technologií. 

- Program Spolupráce – Je určen menším podnikům, které v rámci spolupráce 

s ostatními oborově podobně zaměřenými podniky zaloţí klastr (= regionálně či 

oborově umístěná uskupení navzájem propojených firem, specializovaných 

dodavatelů, poskytovatelů sluţeb, firem v příbuzných oborech, bank, 

přidruţených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také 

navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, 

ziskovosti a postavení na trhu). Díky získávání informací a zkušeností od 

partnerských firem zapojených do klastru bude významně zvýšeno postavení 

jednotlivých členů na trhu a zvýšena jejich konkurenceschopnost. 

- Program Prosperita – Cílem programu je odstraňování informačních bariér 

mezi výzkumným sektorem (vysoké školy či výzkumná pracoviště) a 

podnikatelským sektorem. K podporovaným aktivitám programu proto patří 

zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, 

center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které 

podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. 

- Program Školicí střediska - Záměrem programu je podpořit subjekty, které 

usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání vlastních zaměstnanců 

společnosti. 

- Program Nemovitosti – Jeho cílem 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 bude kladen 

zejména na rekonstrukci nemovitostí. 

- Program Poradenství - Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti 

poradenských, informačních a vzdělávacích sluţeb pro MSP a tím i zvýšení jejich 
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konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských sluţeb, 

kde se jednotlivé části programu navzájem podporují a navazují na sebe. 

- Program Marketing – Tento program je zaměřen na podporu malých a středních 

firem, které chtějí exportovat své výrobky na zahraniční trhy EU. Program 

podporuje tvorbu cizojazyčných propagačních materiálů, webových stránek či 

účast na mezinárodních výstavách nebo veletrzích. 

 

 

3.2 OPPI ROZVOJ 

Program Rozvoj (OPPI) podporuje dotacemi do technologického vybavení růst 

rozvoje malých a středních podniků. Prostřednictvím investic do moderních technologií 

program podněcuje rozvoj firem zejména ve vybraných regionech a odvětvích české 

ekonomiky. Projekty mohou být realizovány pouze v regionech se soustředěnou podporou 

státu v letech 2007-2013. Systém sběru a hodnocení ţádostí je kolový. Popis programu 

odpovídá třetí výzvě OPPI Rozvoj, která proběhla v roce 2010. 

 

Cílem programu je: 

 podpořit růst výkonů a konkurenceschopnost malých a středních podniků 

v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na 

trhu a v souvislosti s tím i k udrţení, případně růstu počtu pracovních míst. 

Podporované aktivity jsou: 

 pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a uţitnými 

parametry, 

 realizace projektů zvyšující efektivnost procesů. 

Příjemce podpory je: 

 podnikající fyzická a právnická osoba splňující definici MSP, která má uzavřená 

minimálně 2 účetní období s kladným hospodářským výsledkem. 

Musí splňovat tyto charakteristiky: 

 podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 

činnosti, k jejímuţ uskutečňování je realizován projekt (program specifikuje 

podporované CZ – NACE – kaţdá programová výzva má svá přesná pravidla, která 

se u jednotlivých výzev můţe lišit), 

 poplatník daně z příjmů, 

 bezdluţnost vůči vybraným institucím (státní instituce) a vůči poskytovatelům 

podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, 

 ţádné nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, 

 nesmí být drobný podnik v obci s počtem obyvatel do 2. tisíc. 
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Formální podmínky přijatelnosti projektu jsou: 

 projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu 

vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší 

mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu, 

 cíle projektu musí být v souladu s cíli programu, 

 projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, 

zejména: 

- rovné příleţitosti mezi muţi a ţenami, 

- udrţitelný rozvoj z hlediska ţivotního prostředí. 

Způsobilými výdaji jsou: 

 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem 

odpisu, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, 

 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí 

souvisejících s nákupem strojů a zařízení, přičemţ dlouhodobý nehmotný majetek: 

- musí být pouţíván výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální 

podpory, 

- musí se jednat o odepisovatelná aktiva, 

- musí být pořízen od třetí strany za trţních podmínek, 

- musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku/majetku 

příjemce podpory po dobu nejméně 3 let od ukončení realizace projektu. 

Způsobilými výdaji nejsou: 

 stavební práce, 

 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

 náklady vzniklé před datem přijatelnosti projektu, 

 splátky půjček a úvěrů, 

 sankce a penále, 

 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a 

správní poplatky, 

 leasing, 

 dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software pokud není přímou součástí 

pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu, 

 náklady na publicitu. 

Forma a výše podpory 

 U kaţdé výzvy do programu OPPI Rozvoj se mohou podporované oblasti lišit, 

proto v tabulce č. 2 uvádím přehled podporovaných území platný pro třetí výzvu 

programu: 
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Tabulka č. 2 – Forma a výše podpory 

Region NUTS II 

drobný podnik 

v obci nad 

2000 obyvatel 

malý podnik střední podnik 

Střední Morava, 

Severozápad, Střední 

Čechy, 

Moravskoslezsko 

Severovýchod, 

Jihovýchod 

60 % 60 % 50 % 

 

Jihozápad 

 

50 % 50 % 40 % 

 

Zdroj: www.czechinvest.org 

 

Specifikace podporovaných regionů tvoří samostatnou přílohu Výzvy č. 3 

programu OPPI Rozvoj. 

Odvětvové vymezení 

Podporované aktivity musí směřovat do následujících vymezených oblastí: 

 zpracovatelského průmyslu a obchodu podle CZ – NACE. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.czechinvest.org/
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4. VZOROVÝ PROJEKT VČETNĚ ŢÁDOSTI O DOTACI 

 

V této kapitole jsou popsány nároky na administrativní náročnost přípravy ţádosti o 

dotaci, včetně všech příloh a praktického znázornění na reálném ţadateli o dotaci 

z programu OPPI Rozvoj, společnosti VVV MOST spol. s r.o. 

 

4.1 Všeobecný postup získání podpory 

V následujícím souhrnu je uveden všeobecný postup získání podpory z Operačního 

programu Podnikání a inovace a dále výčet povinností, které po získání podpory pro 

úspěšného ţadatele vyplývají. Ţadatel by si měl vţdy uvědomit, jaký proces bude muset 

absolvovat, neţ mu případná přiznaná dotace bude fyzicky připsána na bankovní účet. 

 Kvalitní podnikatelský záměr, 

 Získání základních informací, 

 Ţádost o poskytnutí podpory a hodnocení projektu, 

 Realizace projektu, 

 Ţádost o proplacení projektu a kontrola na místě.  

Detailní popis jednotlivých kroků bude konkretizován a prakticky znázorněn 

v dalších kapitolách.  

 

4.1.1 Kvalitní podnikatelský záměr 

Kvalitní podnikatelský záměr (dále jen PZ) je základní podmínkou úspěchu. 

Podnikatel by měl mít jasnou představu o tom, jaký projekt chce uskutečnit a zda je 

schopen ho realizovat a profinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením 

příslušného dotačního programu. Dostatečná efektivnost a udrţitelnost projektu je jedním 

z pevných výběrových kritérií. 

 

4.1.2 Získání základních informací o moţnostech podpory PZ 

Veškeré podklady a informace potřebné ke zpracování ţádosti o dotaci jsou 

přístupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo-oppi.cz 

a na internetových stánkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). 

 

http://www.mpo-oppi.cz/
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4.1.3 Ţádost o poskytnutí podpory a hodnocení projektu 

Ţádost do dotačních programů OPPI se podává ve dvou stupních: Registrační 

ţádost a Plná ţádost. Obě ţádosti se odevzdávají prostřednictvím internetové aplikace 

eAccount následovně:  

 Získání elektronického podpisu  

Veškeré důleţité dokumenty odesílané prostřednictvím eAccountu musí být 

elektronicky podepsané. 

 Pro komunikaci s orgány veřejné správy s vyuţitím elektronického podpisu si musí 

občan/podnikatel pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. V současné době jsou v ČR 

akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních sluţeb), které jsou oprávněny tyto 

kvalifikované certifikáty vydávat, a to První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a 

eIdentity a. s. 

 Zaloţení účtu v aplikaci eAccount 

Ve snaze sníţit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování ţádostí o 

dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou 

ţadatelé vyplňovat formuláře, předkládat ţádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své 

kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uţivatelé zde naleznou veškeré 

informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. 

Aplikace eAccount jim zároveň umoţní průběţně sledovat proces administrace a aktuální 

stav hodnocení ţádosti. 

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je 

podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem ţadatele.  

Výhody eAccountu: 

- jednoduchá a bezpečná výměna informací, 

- rychlá a 24 hodinová dostupnost, 

- uţivatelsky příjemné prostředí, 

- úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady), 

- zkrácení lhůt v rámci procesu administrace. 

Pokud podává podnikatel prostřednictvím aplikace eAccount ţádost o poskytnutí 

dotace poprvé, je prvním krokem zaloţení hlavního účtu ţadatele, tzv. Master účtu. Master 

účet zakládá v aplikaci eAccount vţdy statutární zástupce společnosti (organizace), která 

ţádá o dotaci, případně pověřený zástupce na základě plné moci. Statutární zástupce nebo 

zmocněnec musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát. 

Celý proces vyplnění a odeslání Registrační ţádosti včetně poţadovaných příloh 

zejména Finančních výkazů tedy probíhá prostřednictvím aplikace eAccount. 

 Registrační ţádost 

Registrační ţádost (dále jen RŢ) je tedy prvním stupněm k získání dotace. Jejím 

účelem je identifikovat ţadatele a základní údaje o plánovaném projektu, kdy ţadatel a 
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jeho projekt projde hodnocením přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení (tzv. 

rating/scoring). Cílem je posoudit, zda je projekt v souladu s vyhlášenými podmínkami 

programu a jestli splňuje všechny předpoklady pro získání podpory dle podmínek 

programu. 

 Plná ţádost 

Po schválení RŢ následuje příprava a odevzdání Plné ţádosti (dále jen PŢ). Lhůta 

pro předloţení PŢ je pro jednotlivé programy OPPI odlišná. Obecně se lhůta pohybuje cca 

od 1 měsíce do 1 roku v závislosti na programu. Pro příslušný program je lhůta přesně 

stanovena v dokumentu Pokyny pro ţadatele a příjemce dotace z příslušného programu. 

Vyplnění a odeslání Plné ţádosti včetně poţadovaných příloh, zejména Podnikatelského 

záměru je nutné provést ve stanovené lhůtě. 

Po odeslání Plné ţádosti včetně poţadovaných příloh proběhne na příslušné 

agentuře její kontrola. Informaci o výsledku kontroly získá ţadatel opět elektronicky přes 

eAccount. V případě správnosti Plné ţádosti bude projekt postoupen do dalšího hodnocení, 

v opačném případě bude Plná ţádost z dalšího hodnocení vyřazena a ţadatel dostane 

vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí. 

 Hodnocení projektu 

Hodnocení projektu probíhá v reţimu malých, středních a velkých projektů. 

Kategorizace projektů je stanovena dle sloţitosti projektu a výše dotace. Projekty jsou 

hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií. 

Informaci o výsledku hodnocení získá ţadatel prostřednictvím eAccountu. V 

případě schválení projektu ţadatel elektronicky obdrţí Podmínky poskytnutí dotace 

společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro zaslání informace o 

výsledku hodnocení se liší v závislosti na sloţitosti projektu, přičemţ je třeba vzít v úvahu, 

ţe můţe být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, coţ dobu hodnocení 

pravděpodobně prodlouţí. Lhůta pro podpis a zaslání podepsaných Podmínek poskytnutí 

dotace zpět na CzechInvest je běţně 30 dní. 

 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které zasílá ţadateli. 

 

4.1.4 Realizace projektu 

Náklady spojené s realizací projektu jsou způsobilými výdaji od data schválení 

Registrační ţádosti agenturou CzechInvest. Společnost však podstupuje riziko, ţe projekt 

nemusí být v další fázi hodnotícího procesu schválen a náklady na jeho realizaci ţadatel 

nebude moci uplatnit. 

Povinnosti ţadatele pro realizaci projektu 
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Jako úspěšný ţadatel jste povinen dodrţovat podmínky, k nimţ jste 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. 

-  

4.1.5 Ţádost o platbu dotace a kontrola na místě 

Podpora bude úspěšnému ţadateli vyplacena zpětně na základě předloţené ţádosti 

o platbu. Ţádost o platbu podá ţadatel 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 CzechInvest 

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 u ţadatele vykonána kontrola na místě. 

 

4.1.6 Monitorování přínosu podpořeného projektu 

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením 

dotace) i po ukončení realizace. Hlavním cílem monitorování je průběţné zjišťování 

pokroku v realizaci podpořených projektů a naplňování závazných ukazatelů, které jsou 

definovány programem a stanoveny přímo ţadatelem. Příjemce dotace musí agenturu 

CzechInvest informovat o svém projektu ve zprávách z realizace a poté v monitorovacích 

zprávách, které bude pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace eAccount. 

Celý proces přípravy, podání a realizace projektu je zobrazen grafickým schématem, 

které je znázorněno v obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1 – Grafické schéma  - příjem ţádosti o dotaci 

 

Zdroj:  www.czechinvest.org 

 

 

4.2 Společnost VVV MOST spol. s r.o. 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o společnosti VVV MOST spol. s 

r.o., která v roce 2010 podala ţádost o dotaci do programu OPPI Rozvoj a v roce 2011 byla 

schválena podpora jejího projektu finančními prostředky EU. Konkrétní části ţádosti o 

dotaci tvoří přílohy této diplomové práce. 

Název společnosti:  VVV MOST spol. s r.o. 

http://www.czechinvest.org/
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Sídlo:    Topolová 1234, 434 01  MOST 

IČO:    00526355 

DIČ:    CZ00526355 

Telefon:   +420 476 103330 

web:    www.vvvmost.cz 

 

Společnost VVV MOST spol. s r.o. byla zaloţena v polovině roku 1990 jako jedna 

z prvních soukromých společností bez účasti zahraničního kapitálu. V prvopočátcích se 

společnost zabývala především expertní činností v oblasti problematiky dopravních pásů a 

realizací speciálních přístrojů pro tuto činnost. Původní podnikatelský záměr- VÝZKUM, 

VÝVOJ, VÝROBA - dodnes tvoří svými počátečními písmeny název firmy.  

V roce 1991 začala VVV MOST poskytovat sluţby při spojování a opravách 

dopravních pásů a v roce 1992 se sluţby rozšířily o strojní údrţbu. Tím se společnost 

začala ubírat směrem k dalšímu vývojovému stádiu, poskytování komplexních sluţeb v 

oblasti pásové dopravy a manipulaci se sypkými materiály. Od roku 1993 tedy společnost 

poskytuje komplexní sluţby v oboru výroby a údrţby pásových dopravníků včetně 

obchodu s náhradními díly a od roku 1994 se zaměřuje na investiční dodávky technologií 

přepravy a úpravy sypkých materiálů, především pásové dopravníky, třídiče, drtiče, 

separátory atd.   

Společnost působí na trhu od roku 1991 a je stabilní společností s ryze českým 

kapitálem. S počtem zaměstnanců cca 100 pracovníků dosahuje kaţdoročně obratu cca 

160-180 mil. Kč s kladnými výsledky hospodaření. V posledních letech také expanduje na 

zahraniční trhy, zejména SRN a Slovensko. 

 

4.3 Podnikatelský záměr společnosti VVV MOST spol. s r.o. 

V souvislosti s neustále se zvyšujícími poţadavky na kvalitu a preciznost výroby 

pociťovala společnost potřebu modernizovat pouţívané technologie a tím nejen zlepšovat 

své výrobky a upevňovat konkurenceschopnost společnosti, ale i zlepšovat pracovní 

podmínky stávajících zaměstnanců a vytvářet nová pracovní místa. V rámci níţe 

popsaného projektu chce společnost pořídit soubor pomocných výrobních strojů a také 

speciální vulkanizační soupravu nutnou pro spojování dopravních pasů. Díky této investici 

bude zdokonalena úroveň výroby a budou uspokojeny potřeby stávajících i nových 

zákazníků. V rámci projektu dojde k vytvoření 1 nového pracovního místa (dělnická 

profese), čímţ bude pozitivně ovlivněn pracovní trh ve strukturálně postiţeném regionu. 

 

http://www.vvvmost.cz/


Bc. Jana Zudová: Příprava projektu vč. ţádosti o dotaci z fondů EU - OPPI Rozvoj  

2011  Stránka | 17 

4.4 Registrační ţádost OPPI Rozvoj 

Jak jiţ bylo zmíněno v  kapitole 4.1, je prvním krokem ţadatele, který má zájem o 

získání dotace, podání prvního stupně ţádosti tzv. Registrační ţádost prostřednictvím 

systému eAccount. 

Registrační ţádost, jejíţ grafická podoba je znázorněna na obrázku č. 2, obsahuje 

následující kapitoly: 

 základní údaje, 

 základní údaje o ţadateli, 

 základní údaje o projektu, 

 adresa místa realizace, 

 prohlášení ţadatele. 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Systém eAccount – registrační ţádost 

zdroj: www.czechinvest.org 

 



Bc. Jana Zudová: Příprava projektu vč. ţádosti o dotaci z fondů EU - OPPI Rozvoj  

2011  Stránka | 18 

V průběhu vyplňování je nutné veškeré kroky ukládat, je zde moţnost vyuţít 

systémové kontroly vyplňované ţádosti (zejména z hlediska moţného opomenutí vyplnění 

či moţné provázanosti jednotlivých kapitol). 

Přílohou registrační ţádosti jsou následující dokumenty: 

 Výpis z OR ţadatele ne starší neţ 2 měsíce, 

 Daňová přiznání, Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha společnosti za poslední 2 uzavřená 

účetní období, 

 Vyplněný výkaz Finančního výkazu (dále jen FV) - Formulář pro hodnocení 

finančního zdraví ţadatele – Rating. 

 

4.4.1 Základní údaje 

V této kapitole se vyplňují jen dva body, a to: 

 Název projektu: „Modernizace technologie v oblasti výroby zařízení na dopravu 

sypkých hmot“. 

 Název programu/podprogramu: „Rozvoj – Výzva III“ . 

 

4.4.2 Základní údaje o ţadateli 

 Základní údaje (název společnosti, právní forma, IČ a DIČ, způsob jednání za 

společnost, velikost podniku). 

 Adresa sídla firmy (dle Obchodního rejstříku).  

 Statutární zástupci (dle Obchodního rejstříku).  

 Kontaktní osoby (jednatelé nebo pověření zaměstnanci ţadatele). 

 Hlavní a vedlejší oblast podnikání (dle Obchodního rejstříku zařazená do 

aktuálních kategorií systému klasifikací ekonomických činností CZ-NACE 

prezentovaných Českým statistickým úřadem). 

 

4.4.3 Základní údaje o projektu 

 Název programu – viz kapitola 4.4.1. 

 Název projektu – viz kapitola 4.4.1. 

 Stručný popis projektu – zde se vyplňují základní informace o projektu, zejména 

podnět k realizaci projektu, jeho přínosy pro ţadatele, ale i pro region, ČR, ţivotní 

prostředí, apod. Dále informace o předmětu projektu (jaké technologie se budou 

v rámci projektu pořizovat, případně jaké stavební práce, software, apod. bude 

prostřednictvím tohoto projektem řešen). V případě, ţe realizací projektu vzniknou 

nová pracovní místa nebo bude výrazně pozitivně ovlivněno ţivotní prostředí 

(například sníţením emisí, odpadů oproti staré technologii, apod.), je tato kapitola 

správné místo pro prezentaci. 
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 Doplňující informace – informace o předmětu činnosti společnosti, doba působení 

společnosti na trhu, informace o získaných certifikátech a osvědčeních, případně o 

patentech a KNOW-HOW, které společnost vlastní či vyvinula. V případě vlastního 

výzkumu je vhodné tento fakt uvést. Stejně tak je vhodné zmínit se o případné 

spolupráci se vzdělávacím sektorem a o případných zkušenostech s realizací 

obdobných záměrů. 

 Způsob spolufinancování projektu – zda společnost pouţije vlastní prostředky 

nebo k financování projektu vyuţije cizí prostředky (např. bankovní půjčky, apod.) 

 Celkové výdaje projektu – kompletní výdaje projektu včetně DPH a případných 

neuznatelných nákladů. Neuznatelné náklady jsou jasně specifikované ve Výzvě 

konkrétního dotačního programu. 

 Celkové způsobilé výdaje projekt – Souhrn všech uznatelných nákladů projektu 

(např. všechna nakupovaná technologie, ceny bez DPH). 

 Poţadovaná dotace – většinou se uvádí maximální moţná částka dotace, tedy 

maximální % moţné dotace z celkových způsobilých výdajů projektu (viz tabulka 

č. 2 kapitola 3.2). Hodnota uvedená v Registrační ţádosti jako poţadovaná výše 

dotace je maximální, v Plné ţádosti ji nebude moţné navýšit. Sníţení této částky je 

moţné (např. pokud ţadatel zjistí po provedeném výběrovém řízení na dodavatele, 

ţe předmětnou zakázku je moţno pořídit za výhodnější cenu, neţ původně 

předpokládal.) 

 Datum zahájení a ukončení projektu – dle očekávání ţadatele. Projekt můţe být 

jednoetapový. V případě většího objemu investic v rámci projektu, se projekt můţe 

rozdělit do dílčích etap, které budou samostatně realizovány a po jejich ukončení a 

řádném vyúčtování i samostatně profinancovány. Jednotlivé programy pak stanoví 

pravidla etapizace (minimální a maximální délku projektu, minimální a maximální 

délku etap, apod.). 

 Hlavní a vedlejší předmět řešení projektu (dle CZ-NACE) – přiřadí se předmět 

činnosti, která bude největší měrou provozována na technologii pořízené za 

podpory fondů EU. 

 Celní kód produkce – uvádí se jen v případě ţadatele s velkým poměrem exportu 

výrobků do zahraničí. 

 Byli jste v posledních třech letech příjemcem veřejné podpory ČR, EU? – ano, 

ne. 

 Počet podaných ţádostí – kolik ţádostí o dotaci společnost v posledních 3 letech 

podala. 

 Celková výše přijaté veřejné podpory za poslední 3 roky (tis. Kč): souhrn 

přijatých dotačních prostředků. 

 Uvaţuji o podání ţádosti o poskytnutí záruky za úvěr z programu Záruka 

ČMZRB na tento projekt – ano, ne. 

4.4.4 Adresa místa realizace 

 Uvádí se skutečné místo realizace projektu – můţe být shodné s místem sídla 

společnosti, ale projekt můţe být realizován například v provozovně společnosti, 

výrobním areále, apod.  

 Pro program OPPI Rozvoj jsou jasně specifikována podporovaná území. 
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 Pro program Rozvoj není rozhodující místo sídla společnosti, ale místo realizace 

společnosti. 

 Je tedy nutné, aby byl projekt realizován na území podporovaném programem 

Rozvoj, viz tabulka č. 2 této práce. 

 

4.4.5 Prohlášení ţadatele 

V této kapitole ţadatel prohlašuje, ţe splňuje veškeré podmínky na bezdluţnost 

vůči státním institucím i zaměstnancům, formu podnikání, apod. Mimo jiné se zde nachází 

také informace pro ţadatele, ţe na dotaci není právní nárok.  

Vyplněná Registrační ţádost společnosti VVV MOST je přílohou č. 1 této 

diplomové práce. 

 

4.4.6 Formulář pro hodnocení finančního zdraví ţadatele – Finanční výkaz 

Samostatnou kapitolou je pak vyplnění výkazu hodnotící finanční zdraví ţadatele. 

Tento výkaz je vytvořen agenturou CzechInvest a je generovám prostřednictvím 

internetové aplikace eAccount. 

Tento výkaz, tzv. Rating, je vedle vhodnosti podnikatelského záměru a ţadatele 

dalším významným faktorem pro hodnocení přijatelnosti. V Registrační ţádosti se hodnotí 

pouze finanční zdraví podniku za poslední dvě uzavřená účetní období a za poslední 

uzavřený kvartál aktuálního roku.  

Formuláře se liší dle typu organizace (ţadatele) a dle typu vedení účetnictví.  

Vzor formuláře je znázorněn obrázkem č. 3 a 4 tohoto dokumentu. 
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Obrázek č. 3 – Finanční výkaz – společnost VVV MOST spol. s r.o. 

Zdroj: Registrační ţádost společnosti VVV MOST spol. s r.o., CzechInvest 

 

Formulář se vyplňuje ve stejné struktuře dle Výkazů zisků a ztráty a Rozvah. Dále 

agentura CzechInvest pro úspěšné hodnocení vyţaduje doplnit také následující údaje: 

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců. 

 Podíl největšího odběratele na celkové produkci (v %). 

 Struktura trţeb v %. 

 Doba podnikání (v letech). 

 1Výplata dividend. 

 Aktuální stav podrozvahových závazků celkem (v tis. Kč), 

 z toho: nesplacené leasingové závazky (v tis. Kč), 

 poskytnuté záruky včetně bankovních (v tis. Kč), 

 moţné závazky ze soudních sporů (v tis. Kč). 

 Celkový rámec (limit) provozních úvěrů (v tis. Kč). 

 Stav krátkodobých pohledávek po splatnosti více jak 180 dnů (v tis. Kč). 

 Stav krátkodobých závazků po splatnosti více jak 180 dnů (v tis. Kč). 
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 Podíl na trhu (v %). 

 

Obrázek č. 4 – Doplňující údaje pro Finanční výkaz 

Zdroj: Registrační ţádost společnosti VVV MOST spol. s r.o., CzechInvest 

 

Cílem ratingu není posouzení podnikatelských záměrů společnosti, ale objektivní 

vystiţení její výchozí situace, která můţe být rozhodující pro schopnost realizovat a udrţet 

projekt. Vyjadřuje stupeň věřitelského rizika podle zjištěné finanční a nefinanční bonity 

hodnoceného subjektu 

Vyplněný formulář Finančního výkazu společnosti VVV MOST je přílohou č. 2 

této práce. 

 

4.4.7 Odeslání Registrační ţádosti 

Po vyplnění všech relevantních kolonek v ţádosti samotné, vloţení poţadovaných 

příloh (v záloţce Projekt / Seznam dokumentů) a vyplněného FV můţe ţadatel registrační 

ţádost odeslat. RŢ je odesílána z poslední záloţky „Prohlášení ţadatele“, kde musí ţadatel 

potvrdit všechna prohlášení a následně potvrdí odeslání ţádosti tlačítkem „podepsat a 

odeslat“. Agentura CzechInvest, respektive automatický systém programu eAccount, 

posílá ţadateli potvrzení o přijetí Registrační ţádosti. Zároveň systém přeposílá informaci 

o odevzdané ţádosti příslušnému pracovníkovi, který je zodpovědný za prvotní hodnocení 

vhodnosti ţadatele a projektu, který v příslušné době prostřednictvím systému eAccount 

předá předkladateli projektu zprávu o schválení či případném neschválení RŢ. 
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4.4.8 Hodnocení Registrační ţádosti 

Při hodnocení Registrační ţádosti je hodnoceno splnění formálních poţadavků 

týkajících se vhodnosti ţadatelské společnosti a samotného projektu do příslušného 

programu, tedy naplnění všech poţadovaných kritérií daného dotačního programu. 

Dále je hodnoceno finanční zdraví společnosti z hlediska ekonomické jistoty 

ţadatele jako základní předpoklad pro realizaci a následné udrţení projektu. Hodnocení 

probíhá následovně: Výsledkem je tzv. ratingový stupeň na sedmistupňové škále (A; B+; 

B; B-; C+; C; C-). Je doplněn komentáři významných aspektů (jak pozitivních, tak 

negativních), ovlivňujících finanční stabilitu subjektu. 

Podmínkou programu Rozvoj je dosáhnout hodnocení do stupně C+, včetně. 

Rating Stupně rizika je: 

A Velmi nízké riziko 

B+ Nízké riziko 

B Střední riziko 

B- Mírně zvýšené riziko 

C+ Zvýšené riziko 

C Vysoké riziko 

C- Velmi vysoké riziko 

Nejdůleţitějšími a nejčastěji sledovanými aspekty pro hodnocení finančního zdraví 

jsou: 

 zadluţenost podniku, 

 celková likvidita, 

 běţná likvidita, 

 úrokové krytí, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu krátkodobých závazků, 

 doba obratu aktiv, 

 rentabilita trţeb, 

 rentabilita celkových aktiv, 

 vývoj osobních nákladů a přidané hodnoty. 

Kromě výše uvedených ukazatelů finančního charakteru mají na celkový rating vliv 

také nefinanční ukazatele, např: 

 podnikatelská historie, 

 předmět činnosti (OKEČ), 

 zaměstnanost a průměrná mzda v regionu, 

 citlivost na moţné kurzové rozdíly, 
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 struktura odběratelů, 

 závislost na hlavním odběrateli, 

 výskyt úpadců u ekonomicky spjaté skupiny. 

Pokud je RŢ vyhodnocena z hlediska formálního i ekonomického jako přijatelná, 

zašle projektový manager agentury CzechInvest ţadateli zprávu, jejíţ součástí je dokument 

„Předběţné posouzení přijatelnosti“ obsahující: 

 informace o datu pro vznik způsobilých výdajů, 

 informace o lhůtě pro předloţení Plné ţádosti (ţadatel podává elektronicky plnou 

ţádost do 1měsíce od potvrzení úspěšné registrace, nebo od data zahájení přijmu 

plné ţádosti podle toho, která z událostí nastane později), 

 zpřístupnění záloţky „Plná ţádost“ v aplikaci eAccount k jejímu vyplnění. 

Následně je ţadateli o dotaci zpřístupněn formulář Plné ţádosti s konkrétně 

uvedeným termínem, do kdy musí být PŢ zpracovaná včetně všech příloh a elektronicky 

odeslaná do systému eAccount. 

 

4.5 Plná ţádost  

Plná ţádost je, jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, druhým stupněm 

ţádosti o dotaci. Moţnost podat PŢ byla udělena podnikatelům, jejichţ podnikatelský 

záměr a charakter podnikání naplňuje cíle programu Rozvoj a jejichţ ekonomické zdraví 

předpokládá úspěšnou realizaci a následnou udrţitelnost podpořeného projektu. 

PŢ je rozdělena do následujících kapitol a její formát je přístupný v internetové 

aplikaci eAccount: 

 Informace o projektu – vyplňují se stručné informace o projektu, 

 Harmonogram projektu – informuje o zahájení a ukončení realizace projektu, 

případně o jednotlivých etapách projektu, 

 Rozpočet – způsobilé výdaje – celkové náklady projektu (dělení na 

neuznatelné, uznatelné výdaje a poţadovanou dotaci), 

 Rozpočet - zdrojová část – souhrn finančních zdrojů projektu, 

 Horizontální ukazatele – popis vlivů projektu na následující oblasti: vliv na 

rovné příleţitosti (podpora a zachování principu rovnosti muţů a ţen, skupin, 

apod.), vliv projektu na ţivotní prostředí (pozitivní nebo negativní dopad 

pořizované technologie), vliv na udrţitelný rozvoj (naplnění cílů programu),  

 Závazné ukazatele – uvádí se počet nakoupených strojů a zařízení, 

 Monitorovací ukazatele – počet vytvořených míst, přidaná hodnota projektu, 

 Přílohy – formulář finanční realizovatelnosti projektu (FRP), podnikatelský 

záměr společnosti, ostatní přílohy související s projektem (projektová 

dokumentace při rekonstrukci, reference, osvědčení a certifikáty, apod.), 

 Prohlášení a závazky – potvrzení a podepsání stanoveného formuláře. 

Vyplnění PŢ je relativně snadná a rychlá záleţitost. Samotné doplnění textových 

částí doporučuji aţ ve fázi, kdy je podnikatelský záměr zcela hotov tak, aby nedocházelo 
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k přepisování jiţ vyplněných údajů a tím ke vzniku případných chyb. V dalších kapitolách 

se zaměřím na popis nejpracnějších a nejdůleţitějších součástí PŢ, a tedy Podnikatelského 

záměru a FRP. 

Vyplněný formulář PŢ je přílohou č. 3 diplomové práce. 

 

4.6 Podnikatelský záměr v teorii i praxi jako příloha plné ţádosti 

Nejzákladnějším předpokladem pro úspěšné získání finanční podpory z fondů EU 

je promyšlený a reálný nápad podnikatele. Ten ale musí být jasně, srozumitelně a kvalitně 

prezentován ve formuláři Ţádosti o dotaci, nejdetailněji pak v příloze Podnikatelský záměr 

(dále jen PZ) a z ekonomického hlediska v příloze Finanční realizovatelnost projektu. 

Pokud nebudou splněny tyto atributy, značně se sniţují šance ţadatele na získání dotace. Je 

proto nutné, zabývat se kaţdou kapitolou PZ a snaţit se poskytnout informace dle 

poţadované struktury. 

Společnost VVV MOST přípravě formálních náleţitostí při zpracování své ţádosti 

do programu ROZVOJ věnovala dostatek času a úsilí. Výsledkem je skutečnost, ţe 

předloţený projekt byl v průběhu měsíce dubna 2011 navrţen na financování z prostředků 

fondů EU a v současné době byly podepsány Podmínky poskytování dotace. Vlastní 

realizace projektu s finanční podporou EU bude zahájena v průběhu měsíce srpna 2011.  

Samotný text Podnikatelského záměru musí být rozdělen do následujících kapitol: 

4.6.1 Identifikační údaje ţadatele o podporu 

 Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem ţadatele, 

 Kontaktní osoba, 

 Zpracovatel podnikatelského záměru, 

 Popis projektu, 

 Stručná charakteristika předkladatele projektu (Hlavní předmět podnikání, předmět 

podnikání, na který je zaměřen projekt. Stručná historie a současnost. Vlastnictví 

certifikátů a osvědčení firmy ţadatele i zaměstnanců ţadatele (ISO, TS, VDA, 

GLP/GMP), 

 Systém rozvoje lidských zdrojů ţadatele (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, 

hodnocení, 

 motivace zaměstnanců), 

 Zrealizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) za předchozích 

10 let, 

 Plánované projekty, 

 Udrţitelnost projektu (ţadatel popíše, jak bude projekt pokračovat v období 

udrţitelnosti, 

 ţadatel popíše svůj vlastnický či nájemní vztah k nemovitosti nebo jinému místu 

realizace 

 projektu, který se nebude měnit po celou dobu realizace a udrţitelnosti projektu, 

bez 
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 včasného informování o chystané změně) 

 Shrnutí za kapitolu – pokud moţno v tabulce. 

4.6.2 Podrobný popis projektu 

 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu  

- Specifikace předmětu projektu. Popis cílů, kterých má být dosaţeno.  

- Splnění závazného ukazatele, vliv projektu na monitorovací ukazatele, další 

výstupy.  

- Splnění podmínek programu. 

 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu (znalosti a zkušenosti s realizací 

obdobných projektů za předchozích 10 let) 

- Stručná charakteristika projektového týmu (doloţit strukturovanými 

ţivotopisy - platí pro projekty s poţadovanou dotací od 15. mil. Kč), 

- Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

spojených s přípravou a/nebo realizací projektu (platí pro projekty s 

poţadovanou dotací od 15. mil. Kč), 

- Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových 

metod jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu 

(vyţaduje-li to pořizovaná technologie, jinak platí pro projekty s 

poţadovanou dotací od 15. mil. Kč výše), 

- Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 

(z toho ţeny) ve srovnání před a po realizaci projektu (včetně kvalifikace + 

rok). Specifikovat nově vytvořená pracovní místa v rámci realizace projektu 

(platí pro projekty s poţadovanou dotací od 15. mil. Kč výše), 

 Vliv projektu na ţivotní prostředí. (definice jednotky produkce, popis sníţení 

produkce odpadu na jednotku produkce, sníţení produkce emisí na jednotku 

produkce, sníţení energie na jednotku produkce), 

 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků). 

4.6.3 Technická specifikace projektu 

 Podrobná specifikace parametrů pořizovaných strojů a zařízení, porovnání se 

stávajícím (výchozím) stavem, 

 SWOT analýza ţadatele, 

 SWOT analýza projektu, 

 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků). 

4.6.4 Časový harmonogram projektu 

 Zahájení projektu, 

 Ukončení projektu, 

 Členění do etap, 

 Udrţitelnost projektu v jeho provozní fázi. 



Bc. Jana Zudová: Příprava projektu vč. ţádosti o dotaci z fondů EU - OPPI Rozvoj  

2011  Stránka | 27 

4.6.5 Marketingová analýza 

 Popis trhu 

- Definice zákaznických segmentů, 

- Potenciál trhu, vývoj trhu, 

- Popis konkurence, 

- Odběratelé (zajištění odbytu), viz tabulka, 

- Dodavatelé, viz tabulka, 

- Moţné substituty výrobku, 

 Marketingová strategie 

- Popis výrobku, 

- Cena, 

- Propagace, 

- Distribuce, 

 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků). 

4.6.6 Finanční analýza projektu (vstupní hodnoty dodány prostřednictvím 

eAccountu) 

 Základní ekonomické ukazatele za ţadatele, 

 Náklady a výnosy projektu, 

 Rozpočet projektu po poloţkách, 

 Zdroje financování. 

4.6.7 Závěr (shrnutí relevantních údajů z projektu) 

Kompletně vypracovaný Podnikatelský záměr společnosti VVV MOST zpracovaný 

v rámci III. výzvy OPPI Rozvoj, tvoří přílohu č. 4 této diplomové práce. 

4.7 Finanční realizovatelnost projektu 

Finanční realizovatelnost projektu je, jak jiţ bylo zmíněno, další stěţejní částí při 

hodnocení PŢ. Informace vyplněné v tomto formuláři jsou podkladem pro výpočet 

moţnosti realizace projektu. 

Formulář pro hodnocení finanční realizovatelnosti projektu je rozdělen do dvou 

částí: 

 Finanční plán investičního projektu. 

 Finanční plán celého podniku. 

 

4.7.1 Finanční plán investičního projektu 

Identifikační údaje ţadatele budou do formuláře generovány z údajů vyplněných v 

Registrační ţádosti spolu se základními údaji o projektu (celkové náklady, poţadovaná 
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dotace aj.). Vygenerované základní údaje týkající se nákladů, výše dotace apod., budou 

zároveň slouţit jako limity, které v PŢ nelze překročit. V dalších vyplňovaných polích lze 

tyto údaje upřesnit (lze je pouze poníţit), viz obrázek č. 5. 

  

Obrázek č. 5 – Finanční plán investičního projektu 

 

Zdroj: www.czechinvest.org 

 

 Cash flow projektu 

Součástí Finančního plánu investičního projektu je také Cash flow projektu, kdy 

ţadatel vyplňuje projektované hodnoty výnosů, nákladů a oběţného kapitálu. Rok 

vyplňování je rok zahájení projektu aţ do termínu plánovaného ukončení provozování 

investice (max. 10 let). 

 Doplňující údaje 

Další částí Finančního plánu investičního projektu je tabulková část pro vyplnění 

údajů pro výpočet průměrné doby odepisování investic. Průměrná doba odepisování 

investic je následně ve výsledném hodnocení porovnávána s dobou návratnosti investice. 

Další doplňující údaje, které vyplní ţadatel o dotaci, jsou počty pracovníků nutné k 

provozu investice. 

4.7.2 Finanční plán celého podniku 

Finanční plán celého podniku je určen k hodnocení ekonomické efektivnosti celé 

firmy. Do formuláře ţadatel vyplňuje údaje z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát ve 

zkráceném rozsahu. Ţadatel výkaz vyplňuje na dobu trvání projektu do termínu 

plánovaného ukončení provozování investice (nejdéle však 10 let). 

http://www.czechinvest.org/
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 Formulář Finanční realizovatelnosti projektu vyplněný společností VVV MOST je 

přílohou č. 5 této práce. 

 

4.8 Hodnocení plné ţádosti včetně příloh 

Hodnocení PŢ a jejích příloh je prováděno zčásti pomocí automatizovaného 

systému, který vyhodnocuje data z finančních výkazů (výkazy zisku a ztráty a rozvahy 

společnosti) a dále lidským faktorem prostřednictvím externích hodnotitelů projektu. 

Kaţdý projekt je hodnocen třemi externími hodnotiteli, kteří hodnotí projekt dle Formuláře 

s názvem Výběrová kritéria. Tento formulář tvoří přílohu č. 6 této práce. 

Projekty jsou vyhodnocovány a schvalovány v kolovém reţimu. K tomu, aby byl 

projekt podpořitelný, musí při hodnocení dosáhnout minimálně 51 bodů z celkových 100. 

Zda bude projekt skutečně podpořen, pak záleţí na alokaci finančních prostředků pro 

danou výzvu programu. Finanční prostředky jsou většinou přidělované sestupně od nejlépe 

ohodnocených projektů do vyčerpání. 

4.8.1 Ekonomické hodnocení ţadatele – automatizovaný systém, CzechInvest 

 Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating) – podkladem pro 

hodnocení jsou data z předloţeného Finančního výkazu, a tedy Výkazy zisku a ztrát 

a Rozvahy za poslední dvě uzavřená účetní období + aktuální čtvrtletí. 

 Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu – vychází z dat 

uvedených ve formuláři Finanční realizovatelnosti projektu a hodnotí projekt z 

hlediska reálnosti vyuţití disponibilních zdrojů pro financování projektu. Hodnotí, 

zda náklady na předloţený projekt jsou postaveny na reálných základech. 

 Výsledné hodnocení je prováděno automatizovaným systémem na základě údajů 

zadaných do formulářů. Výsledné hodnocení není ţadatelům k dispozici, slouţí 

pouze poskytovateli dotace k ekonomickému hodnocení a následnému bodovému 

hodnocení projektu. Výsledné hodnocení je zaloţeno na bodovém ohodnocení 

jednotlivých hodnotících ukazatelů: 

- čistá současná hodnota NPV, 

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

zadanou výslednou diskontní sazbou DS a doba návratnosti investice DN 

porovnaná s průměrnou dobou odpisování investice PDOI 

Podle konkrétních vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů a porovnání je 

přiřazen kaţdému ukazateli zvlášť počet bodů následujícím způsobem: 

- Součet bodů > 3 DOPORUČENO 

- Součet bodů = 3 DOPORUČENO S VÝHRADAMI 

- Součet bodů < 3 NEDOPORUČENO 

 Maximum získaných bodů za ekonomické hodnocení: 10 bodů. 
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4.8.2 Zkušenosti a odborné předpoklady ţadatele – externí hodnotitel 

 Zkušenosti ţadatele s realizací projektů - ţadatel disponuje dostatečnými 

zkušenostmi z dříve realizovaných investičních projektů, případně projektů v 

oblasti IS/ICT), 

 Získané ISO certifikáty (ISO certifikát či jiný mezinárodně platný certifikát), 

 Zkušenosti a sloţení projektového týmu, 

 Strategie řízení a rozvoje IT/ICT ve firmě, 

 Maximum získaných bodů za hodnocení zkušeností a předpokladů: 16 bodů. 

4.8.3 Soulad se strategickými cíli – externí hodnotitel 

 Vliv realizace projektu na zaměstnanost, 

 Místo realizace projektu, 

 Spolupráce s VŠ a VaV institucemi, 

 Maximum získaných bodů za soulad se strategickými cíli: 6 bodů. 

4.8.4 Přínosy a technické řešení projektu 

 Přínosy projektu (posílení konkurenceschopnosti, vliv na hospodaření společnosti), 

 Technické řešení projektu (kvalita řešení, bezpečnostní politika, dlouhodobá 

udrţitelnost), 

 Provázanost a proveditelnost projektu (přiměřenost nákladů a provázanost aktivit 

projektu, kvalita podnikatelského záměru), 

 SWOT analýza, 

 Maximum získaných bodů za přínosy a technické řešení: 68 bodů. 

V případě kladného hodnocení projektu a jeho následovného schválení, je ţadatel 

vyzván prostřednictvím systému eAccount k doplnění údajů o místě realizace projektu a 

následně je zasláno k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a formulář Podmínek 

poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje maximální částku finanční a 

navyšování této částky není moţné. 

 

4.9 Realizace a vyúčtování 

Projekt by měl ţadatel realizovat dle předloţeného podnikatelského záměru, 

v uvedených časových intervalech a finančních objemech tak, jak jej předloţil agentuře 

CzechInvest a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem je vyuţití finančních prostředků 

v souladu s předloţeným podnikatelským záměrem. 

Drobné odchylky týkající se harmonogramu či rozpočtu jsou ale v praxi běţné, a 

proto si v takovém případě ţadatel musí ohlídat pouze fakt, ţe na tyto změny musí 

upozorňovat agenturu CzechInvest. Pokud tak neudělá, vystavuje se riziku vrácení či 

krácení dotace. 
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Tomuto riziku ale se vystavuje mnohem větší měrou v případě, ţe nebude plnit 

podmínky programu například z hlediska výběru dodavatelů (kaţdá technologie nad 500 

tis. Kč musí podléhat výběrovému řízení dle pravidel programu). Velká role při realizaci 

projektu náleţí také správné publicitě projektu (všechna nakoupená technologie, stroje, 

budovy a zařízení musí být označeny dle pravidel pro publicitu projektu daného 

programu), správnému vedení účetnictví, nakládání se zakoupenou technologií a 

vybavením, apod. Bliţší informace jsou uvedeny v Podmínkách poskytnutí dotace, jeţ jsou 

přílohou č. 7 diplomové práce. 

4.9.1 Povinnosti ţadatele při zahájení realizace projektu 

 Povinnost vést analytické účetnictví, 

 Pravidla pro výběr dodavatelů, 

 Pravidla pro publicitu, 

 Pravidla etapizace projektu, 

 Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace vznikají další povinnosti stanovené 

v Podmínkách poskytnutí dotace, například:  

 informovat agenturu o postupu realizace projektu prostřednictvím 

průběţných zpráv v aplikaci eAccount (tzv. Monitoring projektu),   

 umoţnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu 

dokumentace a účetnictví projektu,  

 dodrţovat harmonogram projektu, předloţit ve stanovené lhůtě Ţádost o 

platbu,  

 nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez 

souhlasu poskytovatele dotace,  

 neprodat majetek pořízený v rámci projektu po dobu 5 let (3 let v případě 

MSP, pokud Podmínky poskytnutí dotace nestanoví jinak),  

 přijímat příslušná nápravná opatření uloţená kontrolními orgány. 

4.9.2 Změny v realizaci projektu 

 posun termínu ukončení projektu směrem do budoucna, 

 poloţek rozpočtu ve výši více neţ 20 % u jednotlivé poloţky rozpočtu, 

 místa realizace projektu (pokud by tato změna měla vliv na výši podpory - dle 

regionální mapy; nelze povolit přemístění mimo ČR nebo na území hl. města 

Prahy). 

 změny závazných ukazatelů, 

 přesun nevyčerpaných prostředků mezi etapami při zachování celkové výše dotace 

(se schválením poskytovatele dotace je moţné přesouvat nevyčerpané prostředky i 

z proplacených etap do neproplacených při zachování celkové výše dotace). 

 

4.9.3 Ţádost o platbu 

Po ukončení realizace projektu nebo po ukončení etapy projektu ţadatel podává 

ţádost o platbu prostřednictvím aplikace eAccount.  
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Poţadované přílohy k ţádosti o platbu: 

 kopie smlouvy o bankovním účtu; 

 kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě (viz Pravidla pro dokládání), 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 kompletní doklady o způsobu zadání výběrových řízení a výběru 

nejvhodnější 

 nabídky pokud jiţ nebyly vloţeny v elektronické podobě do dokumentace k 

výběrovým řízením v eAccountu; 

 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, pokud jiţ nebyly vloţeny 

v elektronické podobě do seznamu dokumentů. 

4.9.4 Ukončení realizace projektu 

 Ukončením projektu se rozumí datum úhrady poslední dluţné částky dodavatelům 

(zahrnutých do způsobilých výdajů).  

4.9.5 Odstoupení od projektu 

 Ţadatel můţe od realizace projektu kdykoliv odstoupit na základě prohlášení 

učiněného elektronicky v aplikaci eAccount. V případě, ţe ţadatel odstoupí ve fázi, 

kdy jiţ byla vyplacena dotace nebo její část, bude příjemce vyzván k dobrovolnému 

vrácení dotčené částky dotace na účet poskytovatele. 

4.9.6 Odvod za porušení rozpočtové kázně 

 V případě porušení pravidel v Podmínkách můţe být ţadateli vyměřen odvod z 

porušení rozpočtové kázně. 

4.9.7 Další povinnosti příjemce dotace 

 Archivace veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví, po dobu deseti let 

následujících po roce, v němţ byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však 

nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a 

inovace (předpokládaný termín je v roce 2020). 
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 Příjemce dotace nesmí po dobu pěti let (tří let v případě malých a středních 

podniků) ode dne skutečného ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou 

činnost, při níţ je vyuţíván dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pořízený 

s finanční podporou EU. 

 Do ukončení monitorování projektu dodrţovat Pravidla pro publicitu. 

 Do ukončení monitorování projektu informovat předem poskytovatele o změnách 

svého majetkoprávního a formálně-právního postavení. 

 Umoţnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, 

provedení kontroly účetnictví a realizace projektu. 

 Písemně informovat poskytovatele o kaţdém porušení rozpočtové kázně, a to do 

deseti (10) dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil. 

 Zachovat v podpořeném regionu (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek pořízený s finanční podporou EU, a to po dobu 5 let ode dne 

ukončení projektu; v případě malých a středních podniků se tato lhůta zkracuje na 3 

roky. 

 Podávat poskytovateli dotace informace pro účely monitorování. 

4.9.8 Monitoring 

Monitorování je prováděno na úrovni jednotlivých projektů, ale i souhrnně za celý 

OPPI. Probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Cílem je zjišťování 

aktuálního stavu sledovaného projektu a pokroku v realizaci projektů, porovnávání 

získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby z 

hlediska realizace projektů i celého programu. 

Příjemce dotace předává informace o sledovaných ukazatelích prostřednictvím 

internetové aplikace eAccount formou monitorovacích zpráv. Systém eAccount poskytuje 

příjemci kalendář, který uvádí, jaký typ zprávy a k jakému datu má příjemce zhotovit. 

Z výše uvedených kapitol je patrné, ţe úspěšným podáním ţádosti o dotaci a 

schválením dotace práce ţadatele rozhodně nekončí. Realizace samotného projektu 

s vyuţitím finanční podpory EU  sebou nese další povinnosti, které je nutno v průběhu 

realizace projektu bezpodmínečně dodrţet. 
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5. ANALÝZA NÁROČNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU 

Pro analýzu byla vybrána skupina respondentů, kteří jiţ úspěšně podali ţádost do 

Operačního programu podnikání a inovace a tento projekt jiţ zrealizovali, nebo realizaci v 

tuto chvíli provádějí či se na ní připravují. Jedná se tedy o ţádosti do programu OPPI 

podané a realizované v letech 2009 – 2011. 

V rámci analýzy bylo úspěšně osloveno 30 firem, které poskytly poţadované 

informace ve struktuře Dotazníku (příloha č. 8 tohoto dokumentu). 

 

5.1 Struktura dotazovaných ţadatelů o dotaci 

Oslovená skupina podnikatelů, tedy úspěšných ţadatelů o dotaci, působí převáţně 

ve zpracovatelském průmyslu. V první části dotazníkového šetření jsem zaměřila 

pozornost zejména na velikost podniku a dobu podnikání v letech. 

Jak vyplývá z grafu č. 1 a 2, oslovení podnikatelé jsou převáţně malé podniky 

s počtem 10 – 49 zaměstnanců, působící na trhu méně neţ 10 let. 

 

Graf č. 1 – Struktura ţadatelů dle počtu zaměstnanců 

 

  Zdroj: vlastní tvorba 
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 Graf č. 2 – Struktura ţadatelů dle délky podnikání v letech 

 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 

5.2 Informace o podávaných projektech 

Oslovení respondenti podávali ţádosti do nejzajímavějších a nejvytíţenějších 

programů OPPI, jejichţ přesný výčet je uveden v grafu č. 3. 

Graf č. 3 – Dělení ţadatelů dle vybraného dotačního programu 

 

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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Nejvíce ţádostí bylo odevzdáno a schváleno v rámci programu OPPI Rozvoj 

(nákup technologií), OPPI ICT (nákup moderního software) a OPPI Inovace (inovační 

projekty ve firmách). 

 

5.3 Úskalí přípravy a realizace dotovaných projektů 

Z provedeného průzkumu vychází jako největší úskalí přípravy ţádostí o dotaci 

včetně příloh zejména časová a finanční náročnost na zpracování poţadovaných podkladů. 

Dotazovaní respondenti volili dvě varianty zpracování příslušné dokumentace, a to 

buď svépomocí prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti nebo ve spolupráci 

s externím zpracovatelem, většinou poradenskou společností. 

Ze získaných informací pak vyplývá, ţe společnosti připravující podklady 

svépomocí potřebovaly výrazně vyšší čas na přípravu a zpracování ţádosti o dotaci, ale na 

přípravu ţádosti bylo vyloţeno méně finančních prostředků. Příprava podkladů 

prostřednictvím poradenské společnosti pak byla finančně náročnější, avšak zajistila 

podnikatelům kratší časový harmonogram přípravy projektu a takto zpracované a podané 

projekty byly výrazně úspěšnější neţ projekty podávané svépomocí, viz obrázek č. 6 

 

Obrázek č. 6 – Porovnání úspěšnosti zpracování ţádostí kvalitní poradenskou agenturou a 

svépomocí  

   Dotační program          poradenská společnost        ţadatel 

 

Zdroj: www.asistencnicentrum.cz 

http://www.asistencnicentrum.cz/
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Průměrná časová náročnost přípravy ţádosti se pohybovala zejména v rozmezí 3 – 

6 měsíců a je znázorněna v grafu č. 4.  

Graf č. 4 – Délka přípravy ţádostí 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Dalším hodnoceným atributem byla doba hodnocení ţádosti. Doba hodnocení je 

znázorněna v grafu č. 5. Z provedené analýzy vyplývá, ţe 70% ţádostí o dotaci bylo 

hodnoceno více neţ 6 měsíců.  

Graf č. 5 – Délka hodnocení ţádostí 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Kromě doby přípravy a doby hodnocení projektů byla vyhodnocena také finanční  a 

administrativní náročnost přípravy ţádosti o dotace, tyto jsou zobrazeny v grafech č. 6 a 7. 

 Z provedeného hodnocení vyplývá, ţe příprava ţádosti o dotaci a zajištění 

patřičných dokumentů znamená výdaj ţadatele převáţně v rozmezí 30 – 100 tis. Kč a 

administrativní nároky na přípravu projektů jsou podnikateli povaţovány za vysoké. 

Graf č. 6 – Finanční nároky na přípravu ţádosti o dotace 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf č. 7 – Administrativní náročnost na přípravu ţádosti o dotaci 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Bylo provedeno porovnání i z hlediska nejčastější výše rozpočtu projektu, výše 

poţadované a přiznané dotace, tyto údaje jsou zobrazeny v grafech č. 8, 9 a 10. 

Výše rozpočtu projektu (jedná se pouze o část uznatelných nákladů projektu) se 

pohybovala nejčastěji v rozmezí 3 – 10 mil. Kč.  

 

Graf č. 8 – Dělení dle výše rozpočtu projektu 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výše poţadovaného rozpočtu a výše přiznané dotace byla takřka stejná ve všech 

případech, ke krácení došlo pouze v jednom případě, kdy do rozpočtu ţadatel zahrnul 

náklady neodpovídající charakteru a podmínkám programu. 
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Graf č. 9 – Dělení dle výše poţadované dotace 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf č. 10 – Dělení dle výše přiznané dotace 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Posledním hodnoceným atributem byly informace o součinnosti poskytovatele 

podpory (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) případně pověřené agentury 

(CzechInvest). Z grafů č. 11 a 12 vyplývá, ţe instituce odpovídající za realizaci vybraných 

dotačních programů jsou v dobré součinnosti s ţadateli o dotaci a volně poskytují většinu 

informací. 

Graf č. 11 – Úroveň komunikace s poskytovatelem podpory 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf č. 12 – Dostupnost informací 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V kapitole č. 5 jsou popsány závěry z dotazníkového šetření provedeného na 30 

podnikatelských subjektech, které se staly úspěšnými ţadateli v programech OPPI.  

Na základě výsledků analýzy a vlastních praktických zkušeností se pokusím 

shrnout návrhy a doporučení pro potenciální ţadatele následovně: 

 

6.1 Návrhy a doporučení pro potenciální ţadatele o dotaci z programů OPPI 

 Před zahájením samotné přípravy ţádosti o dotaci by měl podnikatel/ţadatel zváţit:  

- zda má konkrétní podnikatelský záměr (nákup nové technologie, 

rekonstrukce nebo nákup výrobní haly, zlepšení úrovně vnitřních procesů ve 

společnosti pomocí inteligentních výpočetních technologií a software, 

apod.), 

- zda dokáţe vyčíslit náklady na svůj podnikatelský záměr, 

- zda tyto náklady dokáţe ze svých zdrojů nebo prostřednictvím bankovní 

půjčky profinancovat v plné výši, 

- zda by tento podnikatelský záměr realizoval i v případě, ţe by nebyl 

podpořen z fondů EU, 

- zda je schopný připravit ţádost o dotaci včetně všech příloh personálními 

kapacitami svého podniku, nebo zda ţádost připraví prostřednictvím 

poradenské společnosti. Výhodou zpracování vlastními silami je 

předpoklad, ţe pověřený pracovník má dostatek informací o společnosti 

jako takové a o plánovaném projektu a příprava ţádosti je v podstatě jen 

přenesení vlastních myšlenek do formulářů. Nevýhodou jsou pak malé 

zkušenosti, které značně komplikují přípravu jednotlivých částí ţádosti o 

dotace a tím zvýšená hrozba způsobení faktických chyb a větší časové 

prodlevy. Výhodou zpracování ţádosti odborníkem je velká zkušenost 

s přípravou obdobných záměrů, profesionální přístup a výrazné zvýšení 

úspěšnosti podávaných projektů (obrázek č. 6), nevýhodou pak je nutnost 

předávání všech potřebných informací a finanční náročnost. 

 Při přípravě samotné ţádosti o dotaci musí podnikatel/ţadatel: 

- Zajistit si dostatečnou informovanost o moţnostech podpory, dotačních 

programech a vhodnosti svého záměru do některého z dotačních programů. 

- V případě, ţe bude nalezena shoda podnikatelského záměru ţadatele s cíli 

konkrétního dotačního programu, musí podnikatel/ţadatel prověřit veškerá 

kritéria dotačního programu a zjistit, zda je nebo kdy bude vybraný dotační 

program přístupný pro podávání ţádostí. 

- Zajistit splnění formálních náleţitostí počínaje vlastnictvím elektronického 

podpisu, který je podmínkou pro práci v systému eAccount a odesílání 
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ţádostí o dotaci. Jiný způsob odevzdávání ţádostí o dotaci není v tuto chvíli 

pro programy OPPI povolen. 

- Při přípravě druhého stupně ţádosti a jejích příloh, zejména pak 

Podnikatelského záměru společnosti, je bezpodmínečně nutný globální 

pohled na plánovaný projekt, na jeho výsledky, které pozitivně ovlivní chod 

společnosti, její pozici na trhu, ţivotní prostředí, zaměstnanost v regionu, 

apod.  

- Při tvorbě podnikatelského záměru je nutné odpovědět na kaţdou kapitolu 

přesně dle podmínek v aktuální Výzvě programu. Cílem je samozřejmě 

vyzdvihnout pozitivní dopady projektu, ale je nutné popsat i případná rizika 

nejlépe spolu s popisem způsobu předcházení těchto rizik. 

- Informace uváděné v RŢ, PŢ, podnikatelském záměru a ostatních přílohách 

je nutno psát fakticky k tématu a dodrţet vymezený prostor pro vloţení 

textu nebo stanovený počet listů dokumentu. 

- Všechny majetkoprávní vztahy související s projektem musí být jasně 

vymezeny a opět musí splňovat kritéria programu. 

- Financování projektu musí být zajištěno. V případě vlastních zdrojů musí 

být v účetních výkazech a hospodaření ţadatele patrný zůstatek volných 

finančních prostředků na běţném účtu. V případě půjčky musí být tato 

doloţena Smlouvou o půjčce. 

 Při schválení předloţeného projektu a následné realizaci by měl ţadatel: 

- Bezpodmínečně dbát a dodrţovat podepsané Pokyny o poskytnutí dotace, 

které jasně popisují pravidla daného dotačního programu pro jeho realizaci. 

- Dodrţet stanovený způsob hospodaření a vedení účetnictví projektu, 

realizace výběrových řízení, dodrţení publicity projektu, vedení oddělené 

dokumentace, apod. 

- Dodrţet předmět projektu (například uvedený počet nakupovaných 

technologií), harmonogram projektu a rozpočet. 

- Pokud nebudou splněny formální podmínky projektu nebo nebude projekt 

bez schválení změny agenturou CzechInvest realizován dle předloţeného 

záměru, vystavuje se ţadatel riziku nevyplacení dotace, vrácení dotace, 

moţnosti účtování penále.  

- Pokud ţadateli bude dotace odebrána pro nedodrţení formálních náleţitostí, 

je malá pravděpodobnost úspěchu ţadatele při podání ţádosti o dotaci i u 

jiných dotačních programů. 

 

6.2 Návrhy a doporučení pro poskytovatele podpory 

 Jak vyplynulo z analýzy v kapitole 5 této práce, ţadatelé o dotaci 

z programu OPPI povaţují dostupnost informací a dokumentů za dobrou a 
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úroveň komunikace s poskytovatelem a agenturou CzechInvest za dobrou aţ 

velmi dobrou. 

 Agentura CzechInvest provozuje bezplatnou telefonní linku, kde mohou 

ţadatelé od 09:00 – 13:00 hodinách konzultovat své dotazy, apod. Pro 

zlepšení úrovně komunikace bych doporučila rozšířit časové období 

funkčnosti této linky např. od 08:00 do 16:00 hodin. 

 Administrativní nároky na přípravu projektu jsou ţadateli povaţovány za 

vysoké, faktem ovšem je, ţe bez těchto podkladů by pravděpodobně 

ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest nemohli 

fundovaně rozhodnout, zda je projekt vhodný pro podporu z fondů EU.  

 Administrativní náročnost byla v programovém období 2009 – 2013 pro 

programy OPPI výrazně zjednodušena tím, ţe byl zaveden systém 

eAccount, díky němuţ se mohou všechny ţádosti podávat elektronicky a 

odpadá tím velká administrativní náročnost odevzdávání projektů, kterou 

ţadatelé pociťovali zejména v programovém období 2007 – 2009. 

 Podstatnou výhodou  je téţ dvoukolový systém sběru ţádostí, opět 

v porovnání s předchozím programovým období 2007 – 2009, kdy se 

v prvním kroku předběţně posoudí vhodnost ţadatele a jeho 

podnikatelského záměru do daného dotačního programu a teprve v případě 

kladného stanoviska agentury CzechInvest se zpřístupní druhý stupeň 

ţádosti – Plná ţádost. V předchozím programovém období se ţádosti 

podávaly zpracované kompletně v papírové podobě včetně všech příloh a 

úředně ověřených dokumentů a mnohdy, po obdrţení zpracované 

dokumentace, bylo hodnotiteli jiţ na první pohled jasné, ţe je předloţený 

projekt zcela nevhodný. V případě aktuálního dvoukolového systému je 

tedy eliminována moţnost zbytečné detailní přípravy podnikatelského 

záměru, který je svým charakterem nebo nesplněním všech formálních 

náleţitostí jiţ předem předurčen k neúspěchu.  

 Nejobtíţnější částí samotné ţádosti o dotace je pak tvorba Podnikatelského 

záměru dle stanovené struktury. Tato struktura je velmi obsáhlá a pro laika 

v oblasti přípravy podnikatelských záměrů můţe být nesrozumitelná. 

Vhodné by bylo zjednodušení poţadované struktury informací 

v Podnikatelském záměru. 

 Lze konstatovat, ţe současně zavedený a pouţívaný systém pro tvorbu a 

odevzdávání ţádostí o dotaci je velmi dobře řešen a výše uvedená 

doporučení jsou jen drobná zjištění. 
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7. ZÁVĚR  

Hlavním cílem této práce bylo vypracovat studii proveditelnosti (podnikatelský 

záměr) včetně ekonomického hodnocení ve vybrané společnosti s vyuţitím dotačních 

programů EU.  Tato studie byla vypracována přesně dle pravidel programu OPPI Rozvoj a 

je spolu se dvěma stupni ţádosti o dotaci a ekonomickými podklady přílohou této 

diplomové práce. 

V kapitole 2 práce byly pospány všeobecné moţnosti získání dotací pro podnikatele 

v ČR. Kapitola 3 byla zaměřena na popis Operačního programu podnikání a inovace, 

zejména pak na popis jednoho z nejvyuţívanějších programů OPPI Rozvoj. V rámci 

kapitoly 4 byly popsány jednotlivé úrovně ţádostí a jejich náleţitosti, přičemţ prakticky 

zpracované a vyplněné tvoří přílohu této diplomové práce. Kapitola 5 provedla analýzu 

zkušeností úspěšných ţadatelů o dotaci a na tomto základě vznikla kapitola 6 – návrhy a 

doporučení, která se zabývala zejména návrhy a doporučení pro potenciální ţadatele o 

podporu z programů EU. 

Celkově mohu konstatovat, ţe aktuálně pouţívaný způsob pro příjem a 

odevzdávání ţádostí o dotaci je uţivatelsky příznivý. Nese  sebou samozřejmě nutnost 

dobré znalosti práce na PC, ovšem tento poţadavek je pro moderního podnikatele velmi 

lehce splnitelný. Ač byly administrativní nároky oproti předchozímu programovému 

období značně sníţeny, náročnost přípravy a vypracování dokumentů je stále vysoká, 

zejména se jedná o přílohy druhého stupně ţádosti – podnikatelský záměr a finanční 

realizovatelnost projektu. Délka zpracování projektové dokumentace je v průměru 3 – 6 

měsíců. Délka hodnocení ţádosti je pak 6 měsíců a více. 
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