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Abstrakt 

Hlavním tématem bakalářské práce je dotační titul „ICT v podnicích“. Práce se snaţí popsat 

přínosy, ale i rizika investičního projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a 

inovace pro malé a střední podniky. Úvodní část práce se zaměřuje na základní pojmy 

ohledně financí a finanční „injekce“ poskytující subjekty.  Další část charakterizuje agenturu 

Czechinvest. Na tuto kapitolu navazuje popis dotačního titulu ICT v podnicích. V dalších 

kapitolách následuje představení, popis a příprava investičního projektu pro firmu ELFE. 

s.r.o. a celkové závěrečné zhodnocení.  

 

Klíčová slova: finanční prostředky, dotace, program podpory, investiční projekt, rozvoj 

podniku, podnikání 

 

 

 

 

Abstract 

The main theme of this bachelor is grant title "ICT in enterprises. The bachelor tries to 

describe the benefits, but also the risks of an investment project financed by the Operational 

Programme Entrepreneurship and Innovation for small and medium business. The 

introductory part aims on basic concepts about finance and financial „injections“giving 

subject. The next part describes the agency CzechInvest. In this chapter, followed by              

a description of the subsidy title ICT in enterprises. In subsequent chapters, followed by         

a  presentment, description and preparation of investment project for the company ELFE Ltd. 

and the overall final evaluation. 

 

Key words: funds, grants, program of the support, investment projects, development of the 

company, business 
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Úvod 

Česká republika se v dnešní době a především po vstupu do Evropské Unie snaţí vyrovnat      

a „drţet krok“ s evropskými státy. Jak všichni víme, je to velice sloţité, ale ještě sloţitější je 

těmto firmám konkurovat, popřípadě být lepší neţ ony. Proto se firmy snaţí vyvíjet                 

a obnovovat své technologie, mít stále častěji inovační nápady a chránit je. S těmito kroky ale 

souvisí nemalé investice, které mohou představovat  pro malé a střední podniky aţ 

nepředstavitelný problém 

Nezastupitelnou úlohu ve světové ekonomice hrají roli malé a střední podniky, hlavně kvůli 

svém absolutně převaţujícím počtu oproti jiným firmám. Kromě toho jsou výrazným 

stabilizujícím prvkem v politické situaci zmírňující strukturální změny, podněcují konkurenci, 

reprezentují regiony a oţivují města a obce. Proto se tato bakalářská práce snaţí rozebrat 

podporu malého a středního podnikání.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do 5-ti částí. 

V úvodní části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy vztahující se k ekonomice               

a financování podniku.  

Ve druhé části je rozebrána problematika podpory malého a středního podnikání. Jsou zde 

také představeny organizace, které poskytují podnikům finanční podpory- tzv. finanční 

injekce. 

Část číslo tři popisuje Finanční programy podpory podnikání v agentuře Czechinvest. Tato 

agentura poskytuje finanční projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie         

a ze státního rozpočtu České republiky v rámci třech základních oblastí, mezi nimi                   

i Operační program podnikání a inovace. 

Čtvrtá část se zaměřuje a rozebírá přímo dotační titul ICT v podnicích, Ţádost o dotaci je 

velmi pracnou a zdlouhavou záleţitostí. Nejdůleţitější věcí v celém procesu přípravy ţádosti 

o podporu je kvalitní podnikatelský záměr. Ţádost o podporu podává ţadatel ve dvou krocích, 

nejprve elektronicky odešle zjednodušenou registrační ţádost a poté pošle plnou ţádost.        

V bakalářské práci je zpracována registrační ţádost a finanční analýza pro podnik ELFE s.r.o.    

a to za účelem popsat příleţitosti a rizika při přípravě investiční projektu. Firma bude ţádat 

finanční prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace, neboť má zájem                  

o rozšířením výrobního sortimentu o nové druhy zařízení pro těţební mořské plošiny a lodní 

průmysl. 

Poslední, pátá část pak zahrnuje celkové zhodnocení projektu.. 
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1 Základní pojmy a problematika 

Zaloţení podniku, jeho funkce a případný zánik je doprovázen nepřetrţitým tokem finančních 

prostředků, zdrojů a veškerého kapitálu.[2] 

Veškeré „finanční prostředky“, které jsou v podniku nebo firmě jsou významnou částí aktiv. 

Tyto prostředky mají podobu různých druhů vkladů u peněţních ústavů a hotovostí, mezi 

které patří v první řadě samotné peníze, krátkodobé peněţní vklady v bankách ( krátkodobý 

finanční majetek firmy-zde také patří krátkodobé cenné papíry…..) a termínované vklady        

( dlouhodobý finanční majetek- mimo jiné zahrnuje obligace, vklady společníků, dlouhodobé 

cenné papíry, jako jsou například akcie). Peněţní prostředky podniku nám slouţí k zachycení 

finanční situace podniku nebo firmy v určitém okamţiku. Jsou povaţovány a také někdy 

nazývány jako pohotovostní prostředky firmy, někdy se také pouţívá pojem „peněţní fondy“, 

jelikoţ jsou okamţitě schopné uhradit určité závazky. Jedná se o přirozeně nejlikvidnější 

sloţku majetku podniku. Sloţitější situaci mají firmy u vyuţití termínovaných vkladů 

vzhledem k povaze těchto prostředků- nejsou tak likvidní jako peněţní prostředky a tak 

okamţitě vyuţitelné.[1,2]   

Vedle finančních prostředků firmy souvisí se zaloţením podniku, jeho funkcí a případným 

zánikem „kapitál podniku“.tento kapitál můţe být chápan z různých hledisek. Z hlediska 

ekonomického je kapitál podniku chápán jako  jeden ze tří výrobních vstupů- půda, práce, 

kapitál. Z hlediska účetnictví a financí je kapitál podniku chápán jako souhrn všech peněz ve 

firmě a touţ vloţených  do firmy buď vlastníky ( vlastní kapitál) nebo věřiteli ( cizí kapitál, 

úvěry…..). Z hlediska účetnictví a financí se dále můţe členit z hlediska délky splatnosti         

( dlouhodobý, krátkodobý). Nejdůleţitější část kapitálu podniku je obsaţena v hmotném           

a nehmotném investičním majetku, zásobách, pohledávkách a ve finančním majetku.   

Dalším pojmem, který neodmyslitelně patří k podniku a financím jako takovým jsou „finanční 

zdroje“.  Je zvláštní, ţe v teorii není tento pojem přesně definován. Lidé často finanční zdroje 

staví na stejnou úroveň a často ztotoţňují s pojmem podnikový kapitál. „Za přesnější 

považujeme vymezení finančních zdrojů jako zdrojů tvorby peněžních prostředků                    

a podnikového kapitálu.Jinak je můžeme charakterizovat jako souhrn peněz ( tedy tokovou, 

obratovou veličinu), který podnik získá za určité období realizace svých výrobků, ev. Svého 

peněžního majetku, růstem různých forem vlastního kapitálu, dluhů, vyjimečně i formou 
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dotací. Za specifický finanční zdroj je nutné považovat i leasing( umožňuje okamžité pořízení 

majetku bez potřebných peněžních prostředků, krátkodobého kapitálu)“.[2] 

 

Charakteristiku celkových financí podniku můţeme odvodit z dosud nastoleného vymezení 

kapitálu, peněz i finančních prostředků. „Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních 

prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých 

kvantitativních  a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podskalskými subjekty, 

zaměstnanci a státem.“[2]  
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2 Podpora malého a středního podnikání 

Skutečnost, ţe v kaţdé vyspělé společnosti nebo firmě se vyskytují tisíce, ne-li miliony 

podnikatelů, můţe vést k názoru, ţe přibliţně kaţdý narozený člověk se stane 

podnikatelem či ţivnostníkem.  Pouze na jeho ambicích a kariérním  růstu záleţí, jestli se 

jím opravdu stane, či nikoli. Naopak negativní skutečnost poukazující na alarmující 

statistiky o neúspěchu těchto podnikatelů či ţivnostníků, zase tak často zveřejněny nejsou. 

Důsledky těchto neúspěchů jsou v mnohých případech krachy společností, rozprodávání 

majetku firmy a v nespolední řadě i vlastního majetku. Existují však věci, o které by se měl 

v začátcích svého podnikání zajímat kaţdý ţivnostník či podnikatel. Jedná se o moţnosti 

financování, které poskytují různé instituce podnikatelům. Finance jsou ve formě 

finančních injekcí poskytovaných z rozvojových fondů EU, či ze státních prostředků, ať uţ 

na bázi komerční, či zvýhodněné.[1,12]  

Obecné rozdělení těchto aktivit: 

 Materiální podpora 

 Finanční podpora 

 Informační podpora 

Tyto podpory jsou schopny poskytovat z hlediska původu tyto subjekty: 

A) Vládní organizace se zaměřením neposkytování sluţeb různého charakteru 

podnikatelům 

B) Nevládní organizace na bázi neziskových organizací 

C) Vědecko-technické parky a podnikatelské inkubátory 

D) Komerční subjekty se specializací na podporu podnikání 

 

Ad A) Vládní organizace se zaměřením neposkytování sluţeb různého charakteru 

podnikatelům V české republice existují programy s celostátní působností. Vytvořily je vládní 

organizace, především Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).[12,13]  
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Czechinvest 

Tato organizace sdruţuje původně tři oddělené organizace- českou agenturu pro zahraniční 

investice (Czech-invest), Agenturu pro rozvoj průmyslu ČR (CzechIndustry) a Agenturu pro 

rozvoj podnikání (ARP). Pokud se jedná o oblast malého a středního podnikání, zasluhuje se 

CzechInvest především o zjednodušení podnikatelského prostřední (konzultování se 

zahraničními experty, spolupráce s podnikatelskými institucemi, monitoring podnikatelského 

prostředí).  

Ad B) Nevládní organizace mají různorodé činnosti, které umoţňují a usnadňují podnikání 

podnikatelům, malým i středním podnikům. Instituce, které spadají pod tyto nevládní 

organizace v ČR jsou například: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace pro poradenství         

a podnikání(APP), Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků České republiky (SP ČR), Svaz 

průmyslu a dopravy ČR, Unie malých a středních podniků ČR, Centrum pro evropskou 

integraci (CEBRE), Společnost vědecko-technických parků ČR, Asociace inovačního 

podnikání České republiky (AIP ČR). Pro lepší nastolení činnosti těchto nevládních 

organizací- stručný popis náplně práce Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP 

ČR): 

Ad C) Vědecko- technické parky a podnikatelské inkubátory 

Vědecko-technické parky a podnikatelské inkubátory bývají zakládány zpravidla více 

organizacemi z více oblastí. Jak z oblasti komerční, tak z oblasti státní. Komerční subjekty 

bývají napojeny na tyto subjekty ( vědecko-technické parky a podnikatelské inkubátory), aby 

dopomáhaly a poskytovaly firmám odborné poradenství a další zvýhodněné sluţby. Ze státní 

oblasti se na zakládání těchto subjektů v České republice podílí řada jak školních institucí      

a vědeckých zařízení, která mohou touto cestou uplatňovat své poznatky vývoje   a výzkumu 

v praxi,  tak města a jednotlivé kraje, která v nich moţný  potenciál sníţení nezaměstnanosti    

a případný rozvoj regionu.  

 

Ad D) Komerční subjekty se specializací na podporu podnikání 

Zároveň s neziskovými a vládními jsou na trhu subjekty, jenţ poskytují podnikatelům             

a firmám řadu sluţeb. Jedná se například o poradenství, právní konzultace, daňové 

poradenství, vedení účetnictví…..[1,12] 
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3 Finanční programy podpory podnikání poskytované agenturou  

Czechinvest 

Agentura CzechInvest představuje nové programy na podporu podnikání v období 2007-2013, 

financované ze strukturálních fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky      

v rámci třech základních oblastí: 

 Podnikání a inovace 

 Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Výzkum a vývoj 

Operační program podnikání a inovace 

Pro období 2007-2013 představuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního 

programu Podnikání a inovace celkem 15 programů podpory.  Ţadatelé budou moci finanční 

prostředky z těchto programů vyuţít na spolufinancování podnikatelských projektů ve 

zpracovatelském průmyslu a souvisejících sluţbách. Peníze pocházejí z části ze státního 

rozpočtu (15%) a z části z fondu EU (85%). Peníze budou z tohoto programu Podnikání         

a inovace vypláceny ve formě nevratných dotací, záruk a zvýhodněných úvěrů. Šanci vyuţít 

tohoto programu mají všechny projekty na území  České republiky kromě území Hlavního 

města Prahy. Operační program Podnikání a inovace navazuje na na program Průmysl            

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

programovací období let 2004-2006 a je hlavním programovým dokumentem realizace 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu       a významným nástrojem 

realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 schválené 

usnesením vlády České republiky č. 392/2006.[17] 

Cílem tohoto programu je především rozvoj podnikání, zajistit,aby Česká republika, regiony   

a města byly stále zajímavé pro investory, zvýšit konkurenceschopnost sektoru průmyslu         

a sluţeb, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, zavádění 

nových informačních a komunikačních technologií. [17] 

Aby se tohoto globálního cíle dosáhlo, budou finanční prostředky rozprostřeny na prioritní 

osy, pro které jsou charakteristické jednotlivé typické cíle. Tyto cíle se zasluhují především     

o to, aby se na hospodářském růstu České republiky podílely všechny regiony a aby se 
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zamezilo nebo popř. omezilo sociální vyčleňování určitých skupin obyvatelstva ze 

společnosti. (tabulka 1.1) 

Z fondů Evropské unie je pro něj vyčleněno 3,04 mld. EUR a ze státního rozpočtu se počítá 

s navýšením o dalších 0,54 miliard. EUR. [17,8] 

přehled prioritních os a navazujících programů[17]  

tabulka 3.1.  prioritní osa č.1 

Prioritní osa 1- VZNIK FIREM 

Specifický cíl, 

prioritní osy 

Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých          

a středních podniků a vytvářet podmínky pro vyuţití nových finanční 

nástrojů pro zahájení podnikání 

Oblast podpory 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

1.2  Vyuţití nových finančních nástrojů 

Program 

podpory 

START 

 

tabulka 3.2.  prioritní osa č.2 

Prioritní osa 2- ROZVOJ FIREM 

Specifický cíl, 

prioritní osy 

Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních 

technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií 

a sluţeb pro podnikání 

Oblast podpory 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků 

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických 

sluţeb 

Program 

podpory 

PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŢBY 

      ICT V PODNICÍCH 
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tabulka 3.3.  prioritní osa č.3 

Prioritní osa 3- EFEKTIVNÍ ENERGIE 

Specifický cíl, 

prioritní osy 

Zvýšit účinnost uţití energií v průmyslu a vyuţití obnovitelných, 

případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven) 

Oblast podpory 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Program podpory EKO- ENERGIE 

 

tabulka 3.4.  prioritní osa č.4 

 

tabulka 3.5.  prioritní osa č.5 

 

 

 

Prioritní osa 4- INOVACE 

Specifický cíl, prioritní 

osy 

Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, 

výrobků a sluţeb) 

Oblast podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 

Program podpory INOVACE, POTENCIÁL 

Prioritní osa 5- PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 

Specifický cíl, 

prioritní osy 

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu            

a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický 

vývoj a inovace, zefektivnit vyuţití lidského potenciálu v průmyslu                

a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu 

Oblast 

podpory 

5.1 Platformy spolupráce 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

5.3 Infrastruktura pro podnikání 

Program 

podpory 

SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 
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tabulka 3.6.  prioritní osa č.6 

Prioritní osa 6- SLUŢBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

Specifický cíl, prioritní 

osy 

Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních sluţeb pro 

podnikání 

Oblast podpory 6.1 Podpora poradenských sluţeb 

6.2 Podpora marketingových sluţeb 

Program podpory PORADENSTVÍ, MARKETING 

 

tabulka 3.7.  prioritní osa č.7 

Prioritní osa 7- TECHNICKÁ POMOC 

Specifický cíl, 

prioritní osy 

Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro 

realizaci operačního programu 

Oblast podpory 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci operačního programu 

7.2 Ostatní technická pomoc 

Program podpory  

 

Jiţ zmíněných specifických cílů je dosaţeno podporou  určitých oblastí prostřednictvím 

jedinečně vytvořených programů podpory, jejichţ prostřednictvím se uskutečňuje konkrétní 

podpora podnikatelského subjektu. Tyto podpory realizuje především firma Czechinvest, ale 

také Českomoravská záruční a rozvojová banka. Přehled navazujících programů podpory je 

uveden v následující tabulce 1.2.[17] 

Tabulka 3.8. Přehled programů podpory 

Programy podpory Stručný popis programu 

Začínáte podnikat? 

START Začínáte podnikat nebo se k podnikání vracíte po dlouhém 

časovém odstupu? Pak právě pro vás je program Start, který 

pomůţe financovat váš podnikatelský plán. 

FINANČNÍ 

NÁSTROJE/JEREMIE 

Máte vynikající inovativní nápad, ale nemáte dostatek prostředků 

na jeho realizaci? Nabízíme řešení, jak pomocí rizikového 
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kapitálu financovat projekty malých a středních podniků v 

počáteční fázi podnikání. 

Chybí Vám prostředky pro rozvoj Vaší firmy? 

PROGRES Chcete rozvíjet svou firmu, ale je pro vás obtíţné získat standardní 

úvěr? Kromě podpory na rozvoj firmy můţete díky programu 

Progres získat úvěr i na projekty v oblasti energetických sluţeb, 

které přispívají ke sníţení spotřeby energie a ke zvýšení 

efektivnosti výroby. 

ZÁRUKA Víte, jak rozvíjet svou firmu, ale nemůţete ručit za bankovní 

úvěr? Díky programu Záruka  můţete. 

ROZVOJ Uvaţujete o nákupu moderních technologických zařízení                

s lepšími parametry? Pokud jste malý nebo střední podnikatel, je 

program Rozvoj určený právě vám. 

ICT A STRATEGISKÉ 

SLUŢBY 

Informační technologie jsou páteří moderní ekonomiky. Program 

ICT a strategické sluţby podporuje růst ICT sektoru    v České 

republice, nabídku nových ICT řešení, nových softwarových 

produktů a sluţeb. Dotace budou směřovat firmám, které vyvíjejí 

a nabízejí nové softwarové produkty       a řešení nebo provádí 

návrh a implementaci nových softwarových aplikací. 

ICT V PODNICÍCH Moderní podnikání nemůţe fungovat bez moderní techniky. Díky 

programu ICT v podnicích mají malé a střední podniky nejnovější 

informační a komunikační technologie na dosah ruky. 

Máte vysoké nároky na energii? Myslíte na ekologii? 

EKO- ENERGIE Zdá se vám, ţe je vaše výroba příliš drahá a chcete sníţit její 

energetické nároky? Nebo chcete víc vyuţívat obnovitelné             

a druhotné zdroje? Anebo obojí? Program Eko-energie vám 

pomůţe. 

Jste na stopě nových technologií? Vyvíjíte nové technologie? 

INOVACE Vyvíjíte novou technologii, objevili jste nové sluţby, našli jste 

revoluční prodejní kanál? Chcete je převést do praxe                     

a potřebujete stroje nebo licence? Anebo chcete svoje nápady 

ochránit patentem? Vyuţijte program Inovace. 
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POTENCIÁL Máte dobré nápady a vaše stávající vývojové centrum je vám uţ 

moc těsné? Anebo snad ještě ţádné takové středisko nemáte? 

Pokud si myslíte, ţe svoje nápady můţete realizovat ve výrobě, 

pak máte Potenciál. 

Chcete spolupracovat s dalšími firmami z oboru? Připravujete nemovitosti a infrastrukturu 

pro podnikání? Nemáte kde školit své zaměstnance? 

SPOLUPRÁCE Spolupráce mezi firmami z oboru můţe být velmi výhodná. Stejně 

tak program Spolupráce. Nabízí podporu při vzniku       a rozvoji 

klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od 

regionálních uskupení po nadnárodní kooperace. 

PROSPERITA Výzkum a vývoj jsou naprosto klíčové pro budoucí úspěch. Proto 

program Prosperita podporuje vznik a rozvoj vědeckotechnických 

parků, podnikatelských inkubátorů            a center pro transfer 

technologií. 

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Potřebujete novým zaměstnancům vysvětlit, co mají dělat? 

Postavte a vybavte jim školicí středisko. 

Vzdělávání, školení, rozvoj lidských zdrojů – to všechno 

potřebuje  dobrou infrastrukturu. Nemáte ji? Pomůţe program 

Školicí střediska. 

NEMOVITOSTI Kaţdé podnikání potřebuje dobré zázemí.  

Program Nemovitosti podporuje vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí  i související infrastruktury. A to všechno i na 

kontaminovaných plochách či v zanedbaných objektech, 

tzv. brownfields. 

Potřebujete poradit s podnikáním? Chcete prodat víc svých výrobků? 

PORADENSTVÍ Poradíme vám, jak být lepší.  

S našimi programy získáte zvýhodněné poradenské sluţby  

šité na míru nebo se můţete stát první volbou pro nové investory 

na místním trhu.  

Budete mít přístup jak k ekonomickým a technologickým trendů 

k husté informační a poradenské infrastruktuře. 
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MARKETING Ať uţ teprve sháníte informace o novém trhu nebo uţ plánujete 

účast na veletrhu, výstavě nebo na oficiální podnikatelské misi,     

s programem Marketing se vám otevírají zahraniční trhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

4  ICT v podnicích 

Program „ICT v podnicích“ uskutečňuje prioritní osa 2 „Rozvoj firem“.  Tento program 

pomáhá prostřednictvím poskytnutí dotací obnovovat zastaralé vnitropodnikové ( účetní, 

skladové, mzdové atd.) systémy a zefektivňovat vnitřní chod podniku. Pomáhá také firmám 

myslet na budoucnost a vyuţívat novodobé informační systémy.[1,17] 

4.1 Základní charakteristika 

O dotaci můţou ţádat malé a střední podniky, které mají uzavřeny 2 po sobě jdoucí zdaňovací 

období; dále ţadatel, jehoţ převaţující ekonomická činnost musí směřovat do 

zpracovatelského průmyslu- viz. Příloha č.1 a projekty, které jsou realizovány na celém území 

ČR, kromě hlavního města Prahy. Na tento projekt je moţno získat dotaci 0,35- 20 mil. Kč. 

procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory a je stanovena 

následovně:  

 

tabulka 4.1.přehled procentuální výše podpory[15,16] 

region NUTS II Malý 

podnik 

Střední 

podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, 

Severovýchod, Jihovýchod 

50% 60% 

Jihozápad 50% 40% 

4.1.1 Aktivity podporované tímto programem ( na co lze získat podporu)  

 zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity 

podniků 

 zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity 

dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení 

 zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci 

stávajících výrobků a technologií 
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 zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí            

v podnicích 

4.1.2 Je možné podpořit výdaje na  

 hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje          

a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod 

hardware ani software 

 nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-

how) 

 sluţby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování ţádosti o podporu  

(maximální míra podpory je stanovena na 50% v případech, kdy je míra podpory 

dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory vyšší) 

 ostatní sluţby: externě zajišťované sluţby a pronájem hardware, software              

a ostatních strojů a zařízení – outsourcing (podle pravidla de minimis) 

 náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis) 

 vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových 

stránek (podle pravidla de minimis)[15,16] 

 

4.2  Cíl programu 

Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, 

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

lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve 

vymezených sektorech. Dále také zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami 

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

rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby či 

sluţeb. Rozvojem infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (RLZ) bude v rámci potřeb 

sektorů zajištěno další udrţování, prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců   

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

dovedností. [5] 
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4.3  Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 

Ţádost o poskytnutí podpory podává ţadatel  ve dvou krocích prostřednictvím elektronického 

účtu (eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání 

ţádosti o poskytnutí dotace je nutný elektronický podpis.    

1. krok: Ţadatel nejprve vyplní  a elektronicky odešle zjednodušenou  registrační ţádost.     

Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační ţádosti včetně ekonomického 

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

předběţné přijatelnosti  12 projektu agentura CzechInvest ţadateli zasílá informaci                 

o předběţné přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů.  

2. krok: Do 90 kalendářních dní od potvrzení úspěšné registrace podává ţadatel elektronicky  

plnou ţádost. Plná ţádost obsahuje podrobné informace o ţadateli a projektu.  [9] 

4.3.1  Registrační žádost 

Registrační ţádost (dále RŢ) není moţné podat jiným způsobem, neţ-li elektronicky. 

Podání ţádosti v papírové formě je nemoţné. Podání registrační ţádosti se skládá z těchto 

kroků: [10] 

1. Zaloţení projektu v aplikaci eAccount.  

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

vyplnění, elektronické podepsání a nahrání zpět do aplikace eAccount.  

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

období  

4.  Vyplnění on-line záloţek Registrační ţádosti (RŢ). 

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

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

elektronický podpis.  

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

prostřednictvím aplikace eAccount na agenturu CzechInvest 
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4.3.2  Plná žádost 

Plná ţádost (dále PŢ) je jako v předchozím případě ,u registrační ţádosti, moţná podat 

pouze elektronickou formou a to včetně všech jejich příloh, nikoli v papírovou 

formou. Plnou ţádost nebude moţné v aplikaci eAccount otevřít a nebude aktivní do 

doby předběţného schválení přijatelnosti. [10] 

Obsah plné ţádosti: 

1. základní údaje uvedené jiţ v RŢ – údaje z RŢ se automaticky načtou do PŢ, 

nemusíte je znovu vyplňovat   

2.  podrobnější informace o projektu – harmonogram a rozpočet projektu   

3.  horizontální ukazatele  

4.  závazné a monitorovací ukazatele  

5.  prohlášení a závazky ţadatele 

 

Poţadované přílohy PŢ:[10] 

1. finanční realizovatelnost projektu (FRP) – elektronický formulář, který máte     

k dispozici v aplikaci eAccount;  

2. podnikatelský záměr/Studie proveditelnosti– elektronickou verzi 

podnikatelského záměru v předepsané struktuře  

4.3.3  hodnocení projektu 

Existují přílohy, které je nutno zaslat společně s ţádostmi. Tyto přílohy je nutné doloţit ve 

4 vyhotoveních, z nichţ jedno musí být notářsky ověřená kopie, popř. originál. Zbývající 

3 vyhotovení mohou být pouze kopie. Jedná se především o [10] 

 výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie ne starší             

3 měsíců);  

 všechna ţivnostenská oprávnění dle OKEČ projektu (úředně ověřená kopie);  
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 výpis z katastru nemovitostí (ne starší 90 dnů) nebo nájemní smlouvu                      

k nemovitosti ke  všem místům realizace projektu. 

4.3.4  Žádost o platbu [10] 

I ţádost o platbu vyţaduje jisté přílohy, bez nichţ není moţné ţádat o platbu. A to jsou:  

 kopie smlouvy o bankovním účtu;  

  kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě (viz Pravidla pro dokládání), kopie 

kupních smluv, 

 objednávky;  

  Kopie dodacích listů a protokoly o převzetí od dodavatelů a protokoly              

o převodu do  

 dlouhodobého majetku firmy   

 Kopie smlouvy k  outsourcovaným činnostem / Kopie kupních smluv / 

objednávky  

 Informace a doklady o způsobu zadání veřejné zakázky a výběru nejvhodnější 

nabídky   

  Zpráva z realizace 
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5  Představení společnosti ELFE s.r.o. 

Společnost ELE s.r.o. byla zaloţena 1.2.1993. Hlavní sídlo společnosti ELFE s.r.o. je na 

adrese Pod Cvilínem, Chářovská ulice 920/120, Krnov, PSČ 794 01l v okrese Bruntál              

a působí na strojírenském trhu. Disponuje základním kapitálem 3100 000 Kč. Hlavním 

předmětem podnikání je silniční motorová doprava nákladní, kovoobráběčství a výroba, 

obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. [18,19] 

 

5.1 Historie firmy  

Její vznik je úzce spojen se vznikem akciových společností a společností s ručením 

omezeným v důsledku zániku státních podniků. Díky získaným kontaktům na nových trzích 

v zahraničí začala společnost ELFE, s.r.o. vyrábět části strojů a zařízení pro zahraniční firmy. 

V počátcích firma vyráběla v pronajatých prostorách, které po sléze společnost ELFE,s.r.o. 

odkoupila. Firma v průběhu své existence prošla postupným rozvojem technologií a výroby 

aţ do dnešních dnů :[19] 

 

1993-2000 Výroba reklamních panelů, vlastní vývoj a výroba brusky kuţí za mokra 

Výroba částí válcovacích stolic do hutí 

2000-2006 Výroba speciálních komponentů z různých materiálů pro zdravotnické 

zařízení. 

Výroba technologicky náročných komponentů a zařízení do strojů pro 

povrchovou těţbu nerostu, jako jsou plošiny, uzavřené šnekové dopravníky, 

základní rámy pro důlní stroje. 

Výroba zařízení a náhradních dílu pro hutě a ocelárny 

Výroba základních rámu pro klimatizační jednotky 

2006-2007 Výroba zařízení pro navijáky a dalších zařízení pro offshore, lodní a námořní 

průmysl a těţební mořské plošiny 

Výroba speciálních komponent z různých materiálu pro zdravotnické 

zařízení. 

Výroba zařízení a náhradních dílu pro hutě a ocelárny 
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5.2 SWOT analýza firmy 

Silné stránky 

- Moravskoslezský kraj zůstává jedním z hospodářsky 

nejvýznamnějších regionů v České republice 

- výhodná geografická poloha firmy v rámci Evropy 

- velmi dobrá technická úroveň a dlouhodobá tradice ve 

strojírenském odvětví 

- vysoce kvalifikovaný management společnosti v oboru 

strojírenské činnosti 

- výborná pozice firmy ELFE, s.r.o. na trhu 

- pověst seriózního a spolehlivého partnera 

- značná finanční stabilita firmy 

- ujasněná koncepce výroby a dalších aktivit firmy, hlavní 

orientace na sloţitější strojírenskou produkci s velkou 

hmotností a velkými rozměry 

- průběţná obnova, rozšiřování a zkvalitňování stavu 

technologického zařízení, které umoţňuje zabezpečovat 

vysoké nároky na objem a kvalitu ze strany odběratelů 

Příleţitosti 

- zlepšující se ekonomická 

situace v ČR 

- vyuţití vzdělanostního         

a školícího potenciálu čtyř 

vysokých škol a řady 

středních škol ke zvýšení 

ekonomické úrovně regionu 

- vysoká míra 

nezaměstnanosti umoţňuje 

firmě velký 

výběr zaměstnanců z řad 

nezaměstnaných 

- vyuţití multiplikačních 

efektů strategických 

zahraničních investic 

- vyuţití výhodné geografické 

 

Zavedení systému řízení jakosti dle norem rady CSN EN ISO 9001:2001 a získání certifikátu 

v lednu 2005, re-certifikace a rozšíření systému řízení jakosti v únoru 2006. Investice do 

rozšíření výrobní kapacity společnosti – rekonstrukce výrobních hal A, B   a sociálního 

zázemí, výstavba nové výrobní haly C, nákup technologického zařízení. 

2007-

současnost 

Výroba zařízení pro navijáky a dalších zařízení pro offshore, lodní                 

a námořní průmysl a těţební mořské plošiny 

Výroba technologicky náročných komponent a zařízení do strojů pro 

povrchovou těţbu nerostu, jako jsou plošiny, uzavřené šnekové dopravníky, 

základní rámy pro důlní stroje 

Výroba zařízení a náhradních dílu pro hutě a ocelárny 

Výroba zařízení a součástí pro podmořský průmysl 
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- získání certifikátu jakosti ISO 9001: 2001 pro obory 

činnosti 

- relativně vysoký stupeň kvalifikace pracovní síly 

- růst počtu zaměstnanců, včetně vysokého počtu mladých, 

perspektivních zaměstnanců s odpovídající kvalifikací 

- dvousměnný provoz ve firmě, na více exponovaných 

pracovištích třísměnný provoz 

- dlouhodobě zavedené odběratelské vztahy s rozhodující 

orientací firmy na dodávky pro vývoz (99 % produkce) do 

USA a zemí EU 

- získání certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001 a 

ČSN EN ISO 729-2:1996 pro obory činnosti: kovoobrábění, 

zámečnické činnosti, montáţ strojních dílů, procesy ČSN 

EN ISO 729-2:1996 pro obory činnosti: kovoobrábění, 

zámečnické činnosti, montáţ strojních dílů, procesy 

- bohaté zkušenosti společnosti z realizace investičních 

projektů a také s realizací projektů podpořených dotacemi 

polohy pro rozvoj firmy 

- dobrá dostupnost z 

pohraničí, zejména Polska      

a Slovenska 

- vyuţití a větší míra zapojení 

do výroby moderních ICT, 

které se stále zdokonalují       

a nabízí nové funkční 

moţnosti 

- vyuţití dotací z OPPI na 

nákup ICT technologií 

- získání výhodné ceny na 

ICT vybavení díky vysoké 

konkurenci v oboru IT 

Slabé stránky 

- nedostatečná výrobní kapacita firmy v návaznosti na 

poptávku rozhodujících odběratelů 

- vysoký počet nových zaměstnanců dělnických profesí s 

nedostatečnou praxí a zkušenostmi v technologicky náročné 

strojírenské výrobě 

- poměrně vysoká fluktuace zaměstnanců u dělnických 

profesí ve 3 měsíční zkušební lhůtě 

- nerovnoměrný ekonomický rozvoj na území kraje 

- nedostatečné mnoţství programů a objemu finančních 

prostředků na úrovni kraje pro podporu rozvoje malých a 

středních podniků a pro vyuţití stávající a rozvoj nové 

podnikatelské infrastruktury 

- existence řady bariér pro dynamický rozvoj malého a 

středního podnikání na úrovní státu (obtíţný přístup k 

Hrozby 

- průtahy při tvorbě                

a přijímání legislativy 

- orientace na jiný trţní 

segment 

- konkurence ze sousedních 

zemí EU a asijských trhů 

(Čína apod.) 

- prohlubující se projevy 

marginalizace v dané lokalitě 

(nedostatek pracovních 

příleţitostí, niţší vzdělanost 

obyvatelstva) 

- globální recese 

- jednotlivé činnosti a procesy 
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finančním zdrojům, vysoké zatíţení daňové a 

administrativní) i na úrovni kraje (nedostatky v odborné 

způsobilosti podnikatelů, ztíţený přístup k financím pro 

firmy apod.) 

- rostoucí poţadavky na vysoké pracovní nasazení 

- vysoká materiálová a kooperační náročnost produkce 

- firma se musí více zaměřit na sledování a vyhodnocování 

rizik v ICT, které by mohly omezit výrobu a případně i 

činnost firmy 

- absence poštovního serveru sniţující flexibilitu 

zaměstnanců protoţe nemají přístup ke své emailové poště 

mimo firmu 

- plánování je prováděno mimo informační systém QI, 

pouze na základě odhadů a zkušeností řídících pracovníků 

ve výrobě 

ve firmě jsou velmi úzce 

spojené s fungováním               

a kvalitou informačního 

systému 

- ztráta komunikace mezi 

firmou ELFE, s.r.o. 

a jejími partnery díky absenci 

centralizace a zabezpečení dat 

poštovním serverem 

- kvůli neprovázání výroby    

a IS QI hrozí vznik 

neočekávaných situací, které 

se musí řešit operativně          

a blokují plynulý chod výroby 

 

5.3 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem 
5.3.1 Specifikace předmětu projektu 

Předkládaný projekt má za úkol odstranit několik slabých stránek v ICT společnosti a jeho 

specifikace spočívá v níţe popsaných aspektech, kdy dojde k podstatnému posunu společnosti 

kupředu v oblasti ICT i celkové organizaci a efektivitě vnitropodnikových procesů. 

Předmětem projektu je investice v oblasti SW i HW, která souvisí s rozšířením výroby            

v návaznosti na investice provedené v předchozích projektech a rozšířením výrobního 

sortimentu o nové druhy zařízení pro těţební mořské plošiny a lodní průmysl                          

a technologicky náročnější výrobu zařízení se střední aţ velkou hmotností aţ do 40 tun           

s moţností úplné kompletace. Projekt významně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti 

ţadatele na trhu.  

1. V současnosti, v rámci informačního systému QI v ELFE, s.r.o. neexistuje moţnost 

plánovat výrobu na základě podkladů získaných z výroby. Plánování je prováděno mimo 

informační systém QI na základě odhadů a zkušenosti řídících pracovníků ve výrobě.             

V rámci výroby vznikají neočekávané situace, které se musí řešit operativně a blokují plynulý 

chod výroby. Proto je nezbytné zavést částečně automatizovaný systém, který bude schopen 
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naplánovat zakázky a jejich kapacity, a který bude umět hledat kritické situace ve výrobě. 

Toto musí být součástí IS QI. K vytváření přesných a pouţitelných plánů výroby je potřeba 

zajistit co nejaktuálnější a přesné informace z výroby.  V současnosti jsou vykázané operace k 

dispozici se zpoţděním 1-2 dny. Proces při současném postupu probíhá zcela manuálně, kdy 

zaměstnanci odevzdávají lístky zaměstnankyni, která je pak hromadně vykazuje. V rámci 

přesného plánování je nutné zajistit aktuální a přesné informace okamţitě po dokončení 

operace na pracovišti tak, aby se s takto získanými daty dalo v rámci QI ihned pracovat. 

2. V rámci řešení nejrůznějších situací, jak z výroby, tak i z vedení se vyuţívá 

komunikace pouze prostřednictvím emailu. Tímto způsobem se ztrácí informace (i jejich 

opětovná dohledatelnost) o stavu řešení a odpovědnosti zaměstnanců na jednotlivých úkolech. 

Neexistuje ani vazba na stávající informační systém QI. Systém QI, jak v rámci plánování, tak 

v rámci řízení, by měl umoţnit automatické generování úkolů s vazbou na jednotlivé procesy 

a kompetentní osoby. Projekt tak má umoţnit funkcionalitu přiřazení zaměstnance k danému 

procesu, který bude za daný úkol zodpovědný. Bude tak umoţněno sledování stavu                  

a dodrţování termínů řešených úkolů a veškeré návaznosti a souvislosti v rámci jejich 

delegací budou dohledatelné i zpětně. 

3. Stávající informační systém také neumoţňuje automaticky zjišťovat informace            

o insolvenci obchodních partnerů, se kterými firma spolupracuje. Nezjištěná informace můţe 

případně ohrozit chod firmy v podobě nesplnění zakázek díky zdlouhavému vymáhání 

pohledávek. Např. při případném zdlouhavém důkazním řízení při vrácení výrobků                 

u partnerů, kteří se dostanou do insolvence, nebo platební neschopnosti díky zdlouhavému 

vymáhání pohledávek. K tomuto účelu projekt počítá s doimplementováním modulu, který 

bude schopen u obchodních partnerů ţadatele automaticky sledovat, zda se dostali do 

insolvence. 

4. Stávající licence programu SolidEdge dvou pevných licencí omezuje vyuţívání            

a flexibilitu tohoto programu v rámci technologického útvaru. Program lze vyuţívat pouze na 

dvou konkrétních počítačích. Počet licencí v současnosti stačí, ale měla by existovat moţnost 

pouţívání toho programu mezi všemi technology nezávisle na počítači a zároveň by měla 

existovat moţnost práce z domu. K tomuto účelu je nutné upravit licenci tak, aby program 

SolidEdge mohl být vyuţíván všemi zaměstnanci technického oddělení a pořídit tzv. 

„plovoucí“ licenci. V návaznosti na to je třeba řešit situaci, kdy řadoví zaměstnanci                 

v rámci své pracovní činnosti mají standardní pracovní prostředky, jako je stolní počítač, 

který omezuje flexibilitu zaměstnanců. U plánovaného rozšíření pevné licence na plovoucí 
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licence programu SolidEdge bude od zaměstnanců také vyţadována větší flexibilita jak           

v rámci firmy, tak i mimo firmu, např. moţnost práce z domova v krizových situacích. Díky 

vícesměnnému provozu je nutná také flexibilita zaměstnanců, kteří budou mít na starosti 

plánování, moţnost pracovní činnosti mimo firmu. 

5. Server, na kterém běţí informační systém QI, je tímto systémem jiţ plně vytíţen.        

V současnosti se systémem v jednom okamţiku pracuje, dle situace, cca 30-50 uţivatelů.       

V období měsíčních závěrek trvá otevření některých formulářů v řádu několika sekund        

(aţ desítek sekund), coţ velmi omezuje kvalitu a časovou efektivitu práce s tímto systémem. 

Dle vyjádření dodavatele informačního systému QI - společností poţadovaný modul na 

kapacitní plánování vyţaduje větší hardwarové nároky neţ ty, které doposud má pro daný 

počet uţivatelů se současným zatíţením tohoto serveru - vliv velkého mnoţství dat. Zároveň 

dodavatel tohoto systému u nových implementací a rozšíření jiţ nepodporuje stávající SQL 

server 2000 společnosti ELFE, s.r.o. z důvodu ukončení podpory ze strany výrobce SQL 

Serveru 2000 Microsoftu  

(viz. http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2852). Řešením pro zvýšení výkonu je 

pořízení nového serveru, který bude splňovat výkonové nároky po zavedení nového modulu 

plánování do systému QI. 

5.3.2 Cíle, kterých má být dosaženo 

5.3.2.1 Cíle projektu, jaké jsou jeho konkrétní přínosy 

- větší flexibilita zaměstnanců jak v rámci firmy, tak i mimo firmu, např. moţnost práce         

z domova v krizových situacích 

 

- umoţnění funkcionality přiřazení zaměstnance k danému procesu, který bude za daný úkol 

zodpovědný, bude tak umoţněno sledování stavu a dodrţování termínů řešených úkolů           

a veškeré návaznosti a souvislosti v rámci jejich delegací budou dohledatelné  i zpětně 

 

- zavést částečně automatizovaný systém, který bude schopen naplánovat zakázky a jejich 

kapacity, a který bude umět hledat kritické situace ve výrobě 

 

- zavedení modulu plánování by mělo přispět k vytváření efektivního plánu výroby, který by 

měl přispět k efektivnějšímu řízení výroby a plynulejšímu chodu výroby, na základě 
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přesnějších plánů by měly být předpověditelné kritické situace, které by mohly být odstraněny 

v předstihu a nikoliv operativně 

 

- sníţí rizika špatné spolupráce s obchodními partnery (v důsledku opomenutí zjištění 

insolvence z dostupných zdrojů), kteří se dostanou do insolvence 

 

- sníţí rizika spojené s nefunkčností systému QI (jejich nových rozšíření a implementací)        

z důvodu ukončené podpory SQL Serveru 2000 ze strany firmy Microsoft a tedy i firmy, která 

nám dodává informační systém QI 

 

5.3.2.2 Překážky řešené v rámci projektu, očekávaná rizika, možná ohrožení cíle 

projektu 

V rámci SWOT analýzy projektu byly identifikovány slabé stránky a hrozby, které mohou      

v rámci projektu nastat, či mít vliv na jeho realizaci. Pro řízení a omezení těchto rizik, budou 

přijata následující opatření: 

Slabé stránky 

- všeobecně rychlé zastarání většiny ICT technologií na trhu ihned po jejich nákupu 

Zde působí celkový vývoj na trhu, kdy výzkum a vývoj včetně uvádění finálních výrobků na 

trh především u HW postupuje velmi rychlým tempem. Pro projekt jsou tedy vybrány aktuální 

modelové a typové řady nejnovějších technologií, které zajistí dostatečnou ţivotnost               

a výkonnost. 

- relativně nízká hodnota zakázky oproti velkým podnikům a z toho plynoucí niţší šance na 

získání výrazně výhodnější ceny dodávky 

Nejúčinnějším opatřením k eliminaci tohoto faktoru bude oslovení co největšího počtu 

dodavatelů v rámci výběrového řízení a nastavení nejvyšší váhy pro kritérium ceny. 

Hrozby 

- průtahy při výběru dodavatele a dodávkách samotných 

Administrativní a termínové hrozby v rámci výběru dodavatele jsou eliminovány tím, ţe          

v rámci smluvních podmínek bude jedním z kritérií termín dodávky a budou také stanoveny 

sankce za jeho neplnění, coţ omezí riziko průtahů při dodávce. 

- doznívání či návrat globální recese, moţný výkyv v zakázkách a v návaznosti na to                

i finanční situaci ţadatele 
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Ze strany společnosti byla tato rizika ošetřena zajištěním dostatečného mnoţství objednávek, 

které jsou pro tento rok jiţ nasmlouvány ve vyšším objemu, neţ v roce uplynulém, upevněním 

vztahů se stávajícími zákazníky a rozšířením portfolia o zákazníky nové. Dále se společnost 

zaměřila na výrobu vysoce specializovaných zařízení, s vysokou technickou náročností, coţ 

eliminovalo mnoţství konkurenčních firem. Z globálního hlediska makroekonomické 

ukazatele také naznačují, ţe období celosvětového hospodářského poklesu odeznívá a lze 

očekávat mírný růst napříč ekonomikami. 

- nedostatek kvalitních a spolehlivých dodavatelů poţadovaného vybavení 

V rámci oslovení dodavatelů budou ověřeny zkušenosti dodavatele s obdobnými dodávkami. 

- potíţe při implementaci a zavedení vybavení do provozu 

Toto riziko je eliminováno jednat odbornou kvalifikací členů projektového týmu, kteří 

zajišťují tuto činnost a dále přesnou specifikací pořizovaného vybavení, tak aby bylo 

kompatibilní se stávajícími zařízeními a procesy ve firmě. Implementace a uvedení zařízení 

do plného provozu bude součásti dodávek a bude prováděno ve spolupráci zaměstnanců 

společnosti společně s odbornou firmou, která zařízení dodá. Pro implementaci a testování 

bylo nastaveno dostatečně dlouhé období zkušebního provozu    (6 měsíců) kdy dojde            

k odladění veškerých detailů směřujících ke 100% funkčnosti. 

- neochota některých zaměstnanců dále se vzdělávat 

Nejedná se o příliš vysoké riziko v rámci projektu, ale pravděpodobnost jeho výskytu nelze 

vyloučit. Zaměstnanci v rámci všech úseků společnosti jsou jiţ navyklí na absolvování 

pravidelných i mimořádných školení a vzdělávacích kurzů, které absolvují na základě 

systému rozvoje lidských zdrojů společnosti. 

5.3.2.3 Dopady projektu na rozvoj podniku ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude mít projekt na rozvoj podniku jednoznačně 

pozitivní dopad. Veškeré kroky a aktivity projektu jsou plně v souladu  s celkovou koncepcí a 

strategií rozvoje podniku. Jeho realizace v sériové výrobě je kromě okamţitého efektu také 

předpokladem a základem pro řadu navazujících inovací strojního vybavení a firemních 

procesů, například plánované obnovy strojního vybavení v roce 2013. V uplynulých letech 

bylo vybudováno dostatečné a vyhovující zázemí a materiálové zajištění výroby. Pro 

nadcházející léta bude hlavním úkolem prostřednictvím ICT technologií a dalších organizačně 

technických opatření nastavit maximálně efektivní provoz a ekonomiku společnosti. 

Realizace projektu přispěje k dalšímu směřování firmy    k plnění stále sloţitějších zakázek     

s vysokou mírou technické náročnosti a upevnění postavení firmy na trhu v segmentu kde 
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působí. Společnost se realizací projektu snaţí nastartovat trend pro příští léta, kdy chce           

s konkurencí soupeřit především zvyšováním kvality, odbornosti, mnoţstvím inovací              

a kvalitou doprovodných sluţeb pro zákazníky, ne cenou. Vedení si uvědomuje, ţe ICT je 

jedním z klíčových faktorů pro úspěšné naplnění této strategie a investice podobného typu 

jsou nezbytné. Ve střednědobém i dlouhodobém výhledu se společnost ELFE zaměří na 

pravidelnou modifikaci ICT vybavení, zvyšování kvalifikace zaměstnanců zabezpečujících 

ICT společnosti, sledování nejnovějších trendů    v této oblasti. Pravidelně bude také vedením 

společnosti prováděna rozsáhlá analýza této oblasti firmy a v rámci vyhodnocení budou 

navrţeny opatření pro další rozvoj. Veškeré uvedené skutečnosti budou pak společně mít vliv 

na celkové hospodaření společnosti, jehoţ predikce je uvedena v následujících přehledech. 

Detailně je uvedena predikce trţeb pro rok 2011 a kumulativně pak pro další roky. 

 

5.4 Technická specifikace projektu 
5.4.1 Popis realizace výběrových řízení na hlavní investice projektu 

Výběr dodavatelů potřebného vybavení bude realizován v souladu s Pravidly pro výběr 

dodavatelů OPPI.  

Vzhledem k tomu, ţe realizace projektu proběhne ve třech samostatných dodávkách,               

z nichţ ţádná nepřesáhne částku 0,5 mil. Kč, nebudou na hlavní investice vyhlašována 

výběrová řízení. Zakázku nelze vyhlásit jako jeden celek, vzhledem k různorodosti 

dodávaných technologií a SW, kdy kompletní dodání není schopen zajistit ţádný dodavatel.  

5.4.2 Zvolené řešení pro vyhodnocení proveditelnosti, inovativnosti, efektivity                

a udržitelnosti projektu 

1. Zavedení modulu plánování by mělo přispět k vytváření efektivního plánu výroby, 

který by měl přispět k efektivnějšímu řízení výroby a plynulejšímu chodu výroby. Na základě 

přesnějších plánů by měly být předpověditelné kritické situace, které by mohly být odstraněny 

v předstihu a nikoliv operativně. Modul plánování výroby má pomoci rámcovému přehledu      

o naplánovaných zakázkách. Tento přehled má podpořit rozhodování o přijetí zakázky           

v určitém časovém období (týdny, měsíce). Plánování výroby nemá řešit denní operativní 

plán, který se často mění a řeší se ad hoc, ale hledat a pomoci řešit případné kritické situace, 

které by mohly omezit chod výroby. 
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2. V rámci přesného plánování se aktuální a přesné informace zajistí tím způsobem, ţe se 

budou jednotlivé dokončené operace po zkontrolování nadřízeným pracovníkem (mistrem) 

vykazovat okamţitě na pracovišti pomocí on-line čteček. On-line čtečky by měly být schopny 

komunikovat s informačním systémem s moţností okamţitého vykázání operace v systému 

QI. 

3. Informační systém QI by měl být rozšířen o modul úkolování. Tento modul musí být 

schopen definovat vzorové procesy (např. zpracování výrobní – jednotlivé kroky, vytváření 

nezávislých úkolů,…). V rámci definice procesu by měly jít zadávat základní údaje jako je 

název procesu, pořadí, typ (např. úkol), zodpovědná osoba, termíny, apod. Při zaloţení 

výrobní zakázky se takto nadefinovaný proces přiřadí k výrobní zakázce a provede se 

vygenerování jednotlivých úkolů dle definice. Tyto úkoly bude moţné ručně upravovat, 

doplňovat, mazat. V rámci výrobní zakázky by se pak dal sledovat stav a plnění termínů 

jednotlivých úkolů. Daní uţivatelé budou mít seznam svých úkolů. Vygenerované úkoly bude 

moţné odesílat emailem. 

4. Cílem rozšířené funkčnosti „Insolvenční rejstřík“ v systému QI bude poskytování 

informací o insolvenci firem zadaných v číselníku Obchodních partnerů. Uţivatel 

informačního systému QI bude informován o přítomnosti daného obchodního partnera            

v Insolvenčním rejstříku vedeném na portálu veřejné správy „Justice.cz“. Moţností bude 

zobrazení detailu (průběhu) insolventního řízení formou přímého odkazu na web Justice.cz, 

popř. importem událostí Řízení o úpadku do IS QI. Informační systém bude automaticky 

ověřovat zvolené skupiny obchodních partnerů v insolvenčním rejstříku na webu Justice.cz 

(dle nastavení časovače). Seznam obchodních partnerů, kteří se v insolvenčním rejstříku 

vyskytují, se bude zobrazovat vybraným uţivatelům automaticky vţdy po přihlášení do IS QI. 

Tato funkčnost sníţí riziko špatné spolupráce s obchodními partnery (v důsledku opomenutí 

zjištění insolvence z dostupných zdrojů), kteří se dostanou do insolvence. 

5. Situaci pevných licencí programu SolidEdge lze řešit tak, ţe 2 pevné licence se 

převedou na 2 licence plovoucí (tzn., ţe místo konkrétních dvou lidí budou moci tento 

program vyuţívat libovolní dva lidé podle potřeb, a to jak v rámci firmy, tak i mimo firmu, 

čímţ se výrazně zvýší flexibilita zaměstnanců).   

6. Nutnost pořízení nového serveru spolu s SQL Serverem je vyţadováno vyššími nároky 

na HW plánovaného zavedení a implementace (hardwarově náročného) modulu kapacitního 

plánování. Nový server je nutné zavést zejména z důvodu vysokého rizika ochromení činnosti 

firmy neúměrným zatíţením HW, a tím i nemoţnosti práce  s informačním systémem QI. 
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SQL Server 2008 sníţí rizika spojené s nefunkčností systému QI (jejich nových rozšíření        

a implementací) z důvodu ukončené podpory SQL Serveru 2000 ze strany firmy Microsoft      

a tedy i firmy, která nám dodává informační systém QI.  

 

Z důvodu zvýšení flexibilnosti vybraných zaměstnanců (jedná se o ty, kteří budou pracovat 

především s programem Solid Edge) technického útvaru a zaměstnanců, kteří budou mít na 

starosti plánování výroby, budou pořízeny celkem 3ks notebooků. 

 

5.5  Časový harmonogram projektu a rozpočet 
5.5.1 Harmonogram projektu 

V současné době je zpracovávaný podnikatelský záměr a schválena registrační ţádost              

o dotaci. Zahájení projektu je tedy plánováno na měsíc červenec 2011. Ukončení projektu se 

odhaduje o rok později. V tomto období dojde k realizaci celého projektu, tedy nákupu HW     

i SW, instalaci, testování a školení zaměstnanců. Následně bude spuštěn zkušební provoz. 

Spuštění plné funkčnosti je naplánováno na konec března 2012. Dále se počítá  v druhém 

čtvrtletí roku 2011, v případě získání dotace, se zpracováním ţádosti o platbu                          

a administrativním ukončením projektu. 
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Tab.5.1. časový harmonogram projektu 

Harmonogra

m ELFE, s.r.o. 

4. čtvrtletí 2010 1. čtvrtletí 2011 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 4. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012 

10.

10 

11.

10 

12.

10 

01.

11 

02.

11 

03.

11 

04.

11 

05.

11 

06.

11 

07.

11 

08.

11 

09.

11 

10.

11 

11.

11 

12.

11 

01.

12 

02.

12 

03.

12 

04.

12 

05.

12 

06.

12 

Zpracování 

reg. žádosti                  

      

Schválení reg. 

žádosti                 

      

Zpracování 

plné žádosti                  

      

Odeslání plné 

žádosti                 

      

Hodnocení 

projektu                    

      

Administrace 

výběr.  řízení                   

      

Obj.  a dodání 

HW a SW                   

      

Instalace, 

zkuš.  provoz                 

      

Ukončení 

projektu                  

      

 

5.5.2 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu byl nastaven na základě reálných trţních cen, kdy ţadatel nechal na 

pořizované vybavení zpracovat orientační cenové nabídky, aby sestavení rozpočtu odpovídalo 

aktuální dostupnosti vybavení a reálným cenám na trhu. Níţe jsou v tabulkách uvedeny 

přehledy a rozpočty zpracované z obdrţených nabídek. Podrobné poloţkové rozpočty jsou 

přílohou č. 1,2 a 3 plné ţádosti. 
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Rozpočet projektu – způsobilé výdaje (v Kč bez DPH) 

tabulka 5.2. způsobilé výdaje projektu 

 
KATEGORIE SPECIFIKACE KS  

ZPŮSOBILÉ 

VÝDAJE 

IN
V

ES
TI

Č
N

Í 

H
M

O
TN

Ý
 

Ostatní stroje a 

zařízení 
 1 51 690,- 

Hardware a sítě  1 426 300,- 

N
EH

M

O
TN

Ý
 

Software  1 594 174,- 

CELKEM    1 072 164,- 

 

Celkové náklady projektu (v Kč bez DPH) a jejich struktura 

tabulka 5.3. celkové náklady projektu 

Celkové náklady projektu 1 072 164,- 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 072 164,- 

Hardware a sítě 426 300,- 

Ostatní stroje a zařízení 51 690,- 

Software 594 174,- 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu  0,- 

CELKOVÁ POŽADOVANÁ DOTACE  536 000,- 

 

5.5.3 Závěr žadatele projektu 

Projekt „Rozšíření informačního systému společnosti ELFE, s.r.o.“ je zaměřen na 

implementaci nových součástí HW i SW a rozšíření ICT vybavení ţadatele související             

s výrazným rozšířením výrobních kapacit i sluţeb klíčovým zákazníkům a zaměřením 

produkce na čím dál více technologicky náročnou produkci s vysokou přidanou hodnotou. 

Společnost ELFE, s.r.o. předkládaným projektem reaguje na výskyt slabých míst v oblasti 

plánování výroby, flexibility zaměstnanců, komunikace se zákazníky a správy obchodních 

případů, jejichţ odstranění přispěje k vyšší efektivitě výroby, zlepšení sluţeb zákazníkům       

a tím zvýšením konkurenceschopnosti firmy na trhu. V předchozích realizovaných projektech 

společnost výrazně zmodernizovala technologické vybavení, zakoupením špičkových 
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obráběcích strojů, k jejichţ plnému 100% efektivnímu vyuţití nyní schází adekvátní ICT 

vybavení v podobě kapacitního plánování. Výše uvedená slabá místa v současnosti 

zapříčiňují, oproti cílovému stavu v případě realizace projektu, chyby ve vnitropodnikové 

komunikaci i v komunikaci k ostatním subjektům, výrazné časové ztráty, zvýšený objem 

manuálních činností a zvyšují výskyt chyb a prodlev v plánování výroby.  

 

Společnost ELFE i přes působení globální recese z popudu poţadavků trhu realizovala            

v předchozích letech rozsáhlé projekty na modernizaci strojního vybavení i rozšíření kapacit, 

tak, aby v návaznosti na její dosavadní zaměření a produkci přišla na trh se sloţitější, 

technologicky náročnější výrobou zařízení se střední aţ velkou hmotností aţ do 40 tun            

s moţností úplné kompletace, které trh v současnosti velmi poptává. Parametry a technickými 

vlastnostmi tak v současnosti tvoří výrobky společnosti absolutní špičku na trhu. V oblasti 

plánování výroby a sluţeb pro zákazníky s touto modernizovanou produkcí souvisejících 

ovšem došlo ke zvýšení nároků také na ICT vybavení podniku, tak aby byl plně vyuţit 

potenciál předchozích investic, a proto jen nutné rozšířit ICT vybavení  o příslušné moduly, 

součásti a funkčnosti, popsané v této studii. 

 

Realizace projektu je bezpodmínečným předpokladem pro další rozvoj společnosti  a posílení 

její pozice na trhu. Díky nákupu moderní ICT technologie, která je předmětem tohoto 

projektu, budou moci být zákazníkům nabídnuty rychlejší, flexibilnější sluţby   a výroba bude 

svou dokonalejší organizací a plánováním splňovat poţadavky na maximální efektivitu. Obojí 

pak povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomických výsledků ţadatele. 

 

Přípravná fáze projektu byla započata ve 3. čtvrtletí roku 2010 a se zahájením samotné 

realizační fáze se počítá v červenci 2011. Trvání se předpokládá do 30. 6. 2012., kdy by měl 

být projekt administrativně ukončen. 

Způsobilé výdaje projektu byly stanoveny na 1 072 164,- Kč (investiční náklady na pořízení 

HW a sítí 426 300,- Kč, ostatní stroje a zařízení 51 690,- Kč, pořízení SW  

594 174,-Kč).  

Celková poţadovaná dotace z programu OPPI – ICT V PODNICÍCH činí 536 000,- Kč. 

 

Projekt bude financován z vlastních zdrojů ţadatele. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a nastínit problematiku dnešních   charakterizovat 

příleţitosti a hrozby dotačního titulu ICT v podnicích z operačního programu Podnikání           

a inovace.  

Firma ELFE s.r.o., která ţádá o dotaci pro inovaci svého zařízení,ale především automatizaci 

systému výroby. Zavedení částečně automatizovaného systému, který bude schopen 

naplánovat zakázky a jejich kapacity, a který bude umět hledat kritické situace ve výrobě, je  

nezbytné. Po zavedení tohoto sytému bude firma schopna efektivněji a rychleji reagovat na 

nečekané situace ve výrobě, plánovat výrobu na delší dobu dopředu ( zatím to byly pouze       

2 dny), a jmenovat odpovědné osoby (mistry) za určité výrobní operace, coţ doposud nebylo 

zavedeno.  

Zavedením tohoto modulu výroby se také zefektivní odvracení hrozeb při výrobním pochodu, 

jelikoţ se plánuje také zaškolení zaměstnanců a vedoucích úseků pro práci z domova. Tato 

skutečnost je v dnešní  době nečekaných situací více neţ důleţitá.  

V dnešní tvrdé konkurenci kdy úspěch firmy záleţí na kaţdém i drobném faktoru, hrají 

kvalitní a po odborné stránce připravení zaměstnanci schopní drţet krok s nejmodernějšími 

trendy, jednu z rozhodujících rolí pro úspěch firmy na trhu. Domnívám se tedy, ţe vlastní 

podnikové školící středisko přinese zvýšenou kvalifikaci pracovníků, samostatnost, odbornou 

způsobilost a pro firmu následné ušetření nákladů za pronájmy externích školicích místností. 

Zároveň efektivní vyuţití času při školení a kurzech. Toto vše se ve výsledku projeví v 

oboustranné spokojenosti, jak na straně společnosti, tak na straně nynějších i budoucích 

potenciálních zákazníků. 
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