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Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nesmí být použit pro jiné 
účely bez jeho výslovného souhlasu. 

 
 
 

Dokument připravila Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu  
a obchodu ČR – Sekcí fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, Řídícím orgánem Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
 
 
 
 

Dokument stanovuje podmínky dle § 14 (4) k) zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tj. ostatní povinnosti, které příjemce 

v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím dle  
§ 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 

 
 
 
 

Dokument odráží aktuální stav systému MS2014+. V případě, že dojde ke změně nastavení systému 
MS2014+, je nezbytné postupovat dle aktuálně platných Pravidel pro žadatele a příjemce z OPPIK – 

Zvláštní část příslušné výzvy zveřejněných na internetových stránkách MPO. 
 
 
 
 
 
 

Názvosloví: 
Pokud se v tomto dokumentu, ostatní dokumentaci programu TECHNOLOGIE, Výzva IV 
a v informačním systému MS 2014+ vyskytne termín: „Podnikatelský záměr“, případně „Studie 
proveditelnosti“ jedná se o označení totožného dokumentu. 
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Úvod 

 

Program Technologie realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, specifický cíl 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.  
 
Cílem výzvy programu Technologie Výzva IV. je formou dotací podporovat zvyšování počtu 
realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů 
a zvyšování zaměstnanosti. 

Ve Výzvě IV. programu Technologie bude podporována podnikatelská činnost vymezená seznamem 
podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy (dále jen 
„podporovaná ekonomická činnost“). 
 
Cílem dokumentu, Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále jen „Pravidla“), je poskytnout 
žadatelům o dotaci základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se 
samotnou realizací projektů.  

Pravidla se skládají ze dvou částí – část obecná je společná pro všechny dotační programy, část 
zvláštní odráží specifika daného programu. Toto je zvláštní část Pravidel pro program Technologie 
Výzva IV. Pravidla jsou vydávána pouze v elektronické verzi a jsou průběžně aktualizována. 
Aktualizační mailing s informací, že došlo k aktualizaci tohoto dokumentu, rozesílá agentura API na 
registrované adresy (Vaši e-mailovou adresu si můžete registrovat na www.agentura-api.org). 
Žadatelé, kteří v době aktualizace mají již podanou žádost o poskytnutí dotace, jsou o aktualizaci 
informováni prostřednictvím depeše k projektu. 
 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel, resp. příjemce dotace je povinen postupovat 
v souladu s právními předpisy ve znění, které je závazné v době, kdy provede příslušnou činnost 
(včetně tzv. přechodných a obdobných ustanovení). Skutečnost, že v těchto či jiných dokumentech 
není uveden konkrétní odkaz na zákon, nařízení, mezinárodní smlouvu, vyhlášku apod. nebo na jejich 
novelizaci nezakládá příjemci právo na vstřícnější postup poskytovatele dotace, příp. Agentury při 
posuzování případného porušení povinností žadatelem / příjemcem dotace. 
 
Žadatelé mohou začít podávat Žádosti o podporu prostřednictvím IS KP14+ od 9. prosince 2016 8:00 
hod. do 28. února 2017  8:00 hod. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení 
dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, tj. při 3,6 mld. Kč, nejdříve však 
po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu. 

Systém hodnocení podaných žádostí o dotaci je uveden v Příloze 2. Výzvy IV. programu 

TECHNOLOGIE. 

 

http://www.agentura-api.org/
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1. Jak podat žádost o dotaci 

 
Žádost o dotaci do programu Technologie Výzva IV. budete podávat v jednokolovém modulu 
hodnocení jako Žádost o podporu formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici 
v internetové aplikaci ISKP14+ (Informační Systém Konečného Příjemce) 
https://mseu.mssf.cz/index.aspx. 
 
Pokud podáváte prostřednictvím aplikace IS KP14+ žádost o podporu poprvé, je prvním krokem 
registrace žadatele. Návod pro registraci do IS KP14+ naleznete v Obecné části Pravidel pro žadatele 
a příjemce z OP PIK: http://www.agentura-api.org/metodika.  
 

1.1  Žádost o podporu 

 
Žádost o podporu včetně všech jejích příloh budete podávat pouze elektronicky, nikoliv v papírové 
formě. Podání žádosti o podporu se skládá z následujících kroků: 
 
 
1. Založení projektu v aplikaci IS KP14+.  

2. Stažení xls formuláře Finančního výkazu (FV) ze stránky http://www.agentura-api.org/is-kp14/, jeho 
vyplnění a nahrání zpět do aplikace IS KP14+ do dokumentace projektu.  

3. Naskenovaní a vložení Rozvahy a Výkazů zisků a ztrát (VZZ) za poslední 3 uzavřená účetní 
období. Naskenované výkazy nahrajte formou dvou vícestránkových PDF dokumentů, kde jako první 
bude Rozvaha, jako druhý VZZ. Jiné formy doložení nebudou akceptovány – například skenování do 
několika souborů, záměna pořadí výkazů/stránek atd. Dále naskenování a vložení Přílohy k účetní 
závěrce za poslední uzavřené účetní období. 

4. Vyplnění on-line záložek žádosti o podporu. Vyplňte pouze obrazovky a pole, které jsou dostupné, 
popř. relevantní k projektu. U projektů s náklady přesahující 5 mil. Kč vyplnit modul CBA a navázat na 
projekt. Podrobný návod k vyplnění CBA analýzy naleznete v CBA – Příručce pro žadatele, která je    
k dispozici na stránkách API (http://www.agentura-api.org/metodika/). 

5. Vložení dokumentů: formulář Finančního výkazu - zjednodušeného ekonomického hodnocení – (viz 
bod 2.), Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (viz bod 3.), Podnikatelský záměr zpracovaný podle Osnovy – 
(viz příloha 1 tohoto dokumentu), Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis (viz záložka Výzvy 
IV programu TECHNOLOGIE), Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období - vše do 
Seznamu dokumentů v aplikaci IS KP14+.  
6. Ověření dat a odeslání celé žádosti o podporu (tj. formulář Žádosti o podporu včetně všech příloh) 
prostřednictvím aplikace IS KP14+, po předchozím elektronickém podpisu celé žádosti.  

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
http://www.agentura-api.org/metodika
http://www.agentura-api.org/is-kp14/
http://www.agentura-api.org/metodika/
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1.2 Ekonomické hodnocení projektu 

 
Projekty jsou hodnoceny podle následujících kritérií: 
 

Tabulka s maximálními bodovými zisky za jednotlivé ukazatele: 

 
 

Ukazatele 
 

Požadovaná hodnota 
Období 

n-1 n 

Zadluženost (v %) ≤ 85 1 2 

ROA (v %) ≥ 2 1 2 

Požadovaná dotace/aktiva ≤ 0,6 1 2 
 
 
 
Při nesplnění daného kritéria bude přidělena hodnota 0. Pro postup do dalšího hodnocení je nutné 
získat 5 bodů z celkového počtu 9 bodů. 
 
Zadlužeností se rozumí procentuální podíl cizích zdrojů a celkových aktiv. Časové rozlišení 
považujeme za součást cizích zdrojů. 
 
Rentabilitou aktiv (ROA) se rozumí podíl zisku po zdanění včetně nákladových úroků snížených dle 
daňové sazby a celkových aktiv. 
 
Upozornění: Zkreslení údajů pro účely ekonomického hodnocení může být posouzeno podle § 212 
odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon jako dotační podvod. 
 
Návod k vyplnění formuláře pro subjekty, které vedou účetnictví 
 
Formulář respektuje názvosloví rozvahy a výkazu zisku a ztráty, je tedy nutné jej vyplnit přesně            
v souladu s účetními výkazy žadatele. 
 
Návod k vyplnění Formuláře pro subjekty, které vedou daňovou evidenci (DE) 
 
Formulář pro DE je stejný jako pro MSP (malé a střední podniky). Pro doplnění budou použity údaje    
z daňových přiznání za poslední dva roky. Je zde rozdíl v terminologii jednotlivých účetních položek. 
Subjekt vedoucí DE proto vyplní formulář podle následujících instrukcí: 
 
1) Část Rozvaha 
Aktiva = majetek celkem, tedy Hmotný majetek + Peněžní prostředky (v hotovosti i na bankovních 
účtech) + Zásoby + Pohledávky + Ostatní majetek 
 
Dlouhodobý majetek = Hmotný majetek 
 
Zásoby = Zásoby 
 
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden 
rok) = součet těchto dvou buněk se rovná výši pohledávek uvedené v daňovém přiznání 
 
Finanční majetek = součet peněžních prostředků v hotovosti a peněžních prostředků na účtech 
 
Vlastní kapitál = aktiva (majetek celkem) – závazky (celkem) 
 
 
Dlouhodobé a krátkodobé závazky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden rok) 
= součet těchto dvou buněk se rovná výši závazků uvedené v daňovém přiznání 
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Ostatní položky v části Rozvaha není potřeba vyplňovat. 
 
 
 
2) Část VZZ 
 
Zde stačí vyplnit pouze údaje v řádku HV za účetní období. Jedná se o údaj vypočtený podle vzorce: 
Řádek 37 DP – ((Řádek 37 DP – ztráta z minulých let)*0,15) 
 
Ostatní položky v části VZZ není potřeba vyplňovat. 
 
3) Vyplňte výši požadované podpory 
 
Nejčastější chyby v souvislosti s finančními výkazy a formulářem FV: 

Nejsou doloženy požadované finanční výkazy; je třeba vložit výkazy za poslední tři uzavřená účetní 
období.  

Finanční výkazy nejsou naskenovány v požadované podobě – vícestránkové PDF, první rozvaha, 
druhý VZZ. 

Údaje v elektronickém formuláři FV neodpovídají údajům z doložených FV; nepatrné odchylky v řádu 
jednotek tis. Kč způsobené zaokrouhlováním účetních programů lze tolerovat. 

Nejsou vyplněny údaje v některém ze sloupců. 

Částky jsou chybně vyplněny v Kč namísto v tisících Kč. 

Upozornění! Uzavřený rok je až po podání daňového přiznání na Finanční úřad. 

Upozornění! Naskenované finanční výkazy jsou povinnou přílohou žádosti o podporu. 
Bez jejich vložení nelze provést posouzení žádosti. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Založení projektu 

 
Po kliknutí na záložku „Žadatel“ se zobrazí základní plocha s „Moje projekty“ a novými záložkami 
„Moje projekty; Nová žádost; Seznam výzev; Modul CBA“. Konto žádostí zobrazuje seznam 
jednotlivých formulářů – žádostí, které se otvírají kliknutím na záznam daného seznamu. 

 
 
Nová žádost  
 
Po stisknutí této nabídky se zobrazí seznam programů a výzev. Po kliknutí na vybraný Operační 
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zobrazí seznam výzev, ve kterých je 
možné založit projektovou žádost. Zvolením jedné z výzev (Technologie IV) se otevře formulář pro 
vyplnění vlastní projektové žádosti. 
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1.4 Záložky žádosti 

 
Identifikace operace 
 
Na záložce „Identifikace operace“ žadatel vyplní „Zkrácený název projektu“, ze seznamu zvolí „Typ 
Podání (Ruční)“ a „Způsob jednání“.  
Důležité upozornění: 
Automaticky podávané žádosti nebudou, z důvodu zachování rovného přístupu a omezené 
alokace výzev, akceptovány. Pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná 
žádost bez dalšího vyřazena z hodnocení. 
 
Přístup k projektu  
„Přístup k projektu“ je formulář pro nastavení sdílení konkrétní projektové žádosti jinému 
registrovanému uživateli aplikace. Pro zadání nového sdílení je nutné stisknout tlačítko „Nový 
záznam“ a ve zpřístupněném formuláři vyplnit uživatelské jméno osoby, která bude žádost sdílet. 
Případně je možné zatrhnout přepínač „Editor“, „Čtenář“ nebo „Signatář“ podle práv, která mají být 
přiřazena nasdílenému uživateli.  
- Editor - může žádost upravovat  
- Čtenář - má umožněn pouze náhled na žádost bez možnosti úprav  
- Signatář - má pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu (včetně žádosti o podporu) 
v celém jeho životním cyklu. Signatářem může být statutární zástupce žadatele nebo uživatel 
pověřený plnou mocí. U každého projektu musí být min. jeden uživatel s rolí signatář! 
 
Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný certifikační autoritou zaregistrovaný 
elektronický podpis. 
 

 
Jakmile je nastavení sdílení hotovo, musí být potvrzeno tlačítkem „Uložit“. 
 
 
Plné moci 
Zmocnění je upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.  
 
Kopírovat 
Volbou „KOPÍROVAT“ se zkopíruje celá projektová žádost do nového projektu. 
 
Vymazat žádost  
Volbou „Vymazat žádost“ se odstraní celá projektová žádost. Po stisknutí volby „Vymazat žádost“ 
se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete žádost smazat s volbami Pokračovat a Zrušit. Pokud uživatel 
použije tlačítko „Pokračovat“, žádost se nevratně vymaže. Tlačítkem „Zrušit“ se uživatel vrátí zpět 
k vyplňování projektové žádosti. 
 
 
Kontrola  
Volbou „Kontrola“ se pustí kontroly na vyplnění všech povinných polí a další kontroly navázané 
k žádosti tzv. finalizační. Po spuštění kontroly se objeví výsledek operace.  

Pokud kontrola našla chyby a je potřeba něco v žádosti opravit, je výsledkem operace seznam 
jednotlivých chyb. U chyb jsou aktivní odkazy na formuláře, ve kterých se problémy vyskytují. Pro 
napravení problémů je možné kliknout přímo na aktivní odkaz, který uživatele nastaví na formulář 
(záložku), kde je potřeba chybu opravit. Pokud kontrola nenašla chyby, zobrazí se hláška „Kontrola 
proběhla v pořádku“. 
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Finalizace  
Před vlastní finalizací probíhají na žádosti všechny kontroly. Pokud kontrola najde chyby, pak se 
zobrazí jejich seznam s aktivními odkazy a je nejprve potřeba všechny chyby odstranit. Pokud 
kontrola nenajde chyby, pak je žádost finalizována. 
 

 
Storno finalizace  
Provádí se, pokud je z nějakého důvodu potřeba po provedení finalizace žádost upravit.  
Po spuštění volby „Storno finalizace“ se objeví záložka „Storno finalizace“, která nabídne možnost 
uvést „důvody vrácení žádosti o podporu“, nebo je možné ihned kliknout na tlačítko „Storno finalizace“ 
na této záložce. Systém vygeneruje informaci „Na žádosti proběhlo storno finalizace“. Po kliknutí na 
tlačítko „OK“ přepne systém uživatele na první záložku žádosti „Identifikace operace“.  
 
Tisk  
Tisk spustí vytisknutí projektové žádosti do PDF (Adobe Acrobat Reader) 
 
 
 
Projekt 
Na záložce „Projekt“ žadatel vyplní „Název projektu CZ“, „Anotaci Projektu“, ve které stručně popíše 
předmět předkládaného projektového záměru, ze kterého bude jednoznačně patrné zaměření 
projektu. Dále pak „Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu“. Ze seznamu doplní „Projekt 
nevytváří jiné peněžní příjmy a Projekt nevytváří příjmy dle článku 61“ dle výše uvedeného vzoru. 
V programu Technologie Výzva IV nevytváří projekty jiné peněžní příjmy ani příjmy dle článku 
61. V doplňkových informacích pak v případě, že budou v budoucnu v rámci projektu realizována 
výběrová řízení, vybere a zatrhne fajfkou „Realizace zadávacích řízení na projektu“. Vhledem k 
technické úpravě ISKP nesmí být při podávání žádosti o podporu zaškrtnuta Veřejná podpora na 
záložce Projekt v Doplňkových informacích, jinak nebude možné provést rozpad financování !!! 
 
Popis projektu 
Na záložce „Popis projektu“ žadatel vyplní všechna dostupná pole, která stručně, ale výstižně odpoví 
na jednotlivé otázky takovým způsobem, aby bylo již od začátku zjevné, co je předmětem projektu, 
jaké problémy řeší a jaké si stanovuje cíle.  
 
Specifické cíle 
Na záložce „Specifické cíle“ žadatel pouze vyplní „Název“, a to z volby, která je mu nabízena 
v seznamu a „Procentní podíl“. Vzhledem k tomu, že na program Technologie Výzva IV se váže 
pouze jediný specifický cíl, a to Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, 
žadatel zvolí tento specifický cíl s podílem 100%. 
 
Umístění 
Na záložce „Umístění“ žadatel vyplní „Místo realizace“ a „Dopad projektu“ do úrovně obce. Místo 
realizace a Dopad projektu budou v projektové žádosti vždy shodné!  
 
Po kliknutí na tlačítko „Obec“ se žadateli objeví seznam všech obcí. Z tohoto seznamu si vybere 
konkrétní obec a stisknutím šipky přidá požadovanou adresu do místa realizace. V případě více míst 
realizace projektu se toto opakuje. Totéž se provede i u „Dopadu projektu“. Uložení se provede 
proklikem na tlačítko „Uložit a zpět“. 
 
Upozornění: Příloha 1 Výzvy IV. programu TECHNOLOGIE  uvádí seznam podporovaných regionů – 
okresů a ORP (obce s rozšířenou působností). 
 
Cílová skupina 
Na záložce „Cílová skupina“ žadatel přes nový záznam z nabízeného seznamu vybere „Cílovou 
skupinu“ a doplní „Popis cílové skupiny“ – Podnikatelské subjekty. Následně kliknout na tlačítko 
Uložit. 
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Etapy projektu  
Etapa projektu se přidá přes tlačítko „Nový záznam“. Vyplní se „Název etapy“, „Předpokládané 
datum zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“ a „Popis etapy“, ve kterém bude stručně 
uvedeno, co je předmětem dané etapy a jaký je jí výstup.  
Předpokládané datum zahájení u první etapy se musí shodovat s předpokládaným datem zahájení 
(datum registrace žádosti o podporu), které je uvedeno ve formuláři „Projekt“, stejně tak 
předpokládané datum ukončení u poslední etapy se musí shodovat s předpokládaným datem 
ukončení projektu, maximálně 31.12.2019. Předpokládaná data zahájení jednotlivých etap se mohou 
překrývat, nesmí však být mezi jednotlivými etapy neuvedené (volné) období. Počet etap odpovídá 
počtu předkládaných žádostí o platbu. 
 
Indikátory 
Indikátory povinné k naplnění je nutné vybrat přes „Nový záznam“ a „Kód Indikátoru“. Po doplnění 
povinných údajů („Výchozí hodnota, Cílová hodnota, Datum výchozí hodnoty, Datum cílové hodnoty“) 
se záznam uloží přes „Uložit“. 

 
Vzhledem k tomu, že MS 2014+ vyžaduje cílové hodnoty i u indikátorů povinných k výběru 
(monitorovací bez stanovené cílové hodnoty), byly upraveny tabulky s indikátory a ke každému 
takovému indikátoru povinnému k výběru byla přidána poznámka: "Cílová hodnota, pokud bude 
systémem vyžadována, je vždy 0."  
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Popis indikátorů 
 
Název  Jednotka Sledované období  Definice Poznámka 

Indikátory povinné k naplnění – závazné se stanovenou cílovou hodnotou 

24301 Počet 
instalovaných 
technologií 

ks Do ukončení 
realizace projektu. 
IoP – do 30.6. 
ZoR – k datu 
ukončení etapy 
ZZoR – k datu 
skutečného plnění 
Indikátoru 
povinného 
k naplnění, 
nejpozději k datu 
plnění cílové 
hodnoty 
z podmínek  
ZoU – k datu 
podání zprávy   

Počet nově instalovaných technologií (stroje 
a zařízení) v rámci projektu. 

Výchozí hodnota v žádosti 
bude vždy 0. 
Podrobnější informace  – 
viz text pod tabulkou 
indikátorů. 

10401 Počet 
vytvořených 
pracovních míst 

Počet 
FTE (full-
time 
equivalent 
– 
ekvivalent 
jednoho 
pracovníka 
na plný 
úvazek) 
 

Od data ukončení 
realizace projektu 
po dobu 
udržitelnosti.   

Jde o počet nově vytvořených pracovních 
míst, který je stanoven/definován na žádosti 
o podporu v ISKP. Indikátor je vyplňován 
kumulativně, průběžně a musí vzniknout 
v přímé souvislosti s projektem. Za vytvořená 
pracovní místa se nepovažují místa, která 
vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. 
Tento indikátor má tedy způsob stanovení 
cílové hodnoty určen již ze samotných 
podkladových materiálů k projektu, kdežto 
v případě indikátoru 10400 Zvýšení 
zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
jde o čisté roční přírůstky v rámci podniku 
/viz definice/. Indikátor 10401 sleduje pouze 
nově vytvořená pracovní místa, která 
souvisejí bezprostředně s projektem. 
 

Žadatel má povinnost 
naplnit indikátor 10401 
k datu ukončení realizace 
projektu. Výchozí hodnota 
v žádosti bude vždy 0.  
Podrobnější informace  – 
viz text pod tabulkou 
indikátorů. 

21404 Změna 
tržeb příjemce 
v souvislosti 
s podporou 

% Od data ukončení 
realizace projektu 
po dobu 
udržitelnosti. 

Tržby označují peněžní částku, kterou podnik 
získal prodejem vlastních výrobků a služeb. 
Jedná se o výnosy získané z provozně-
ekonomické činnosti, které jsou hlavním 
finančním zdrojem podniku. Indikátor sleduje 
změnu stavu oproti výchozí hodnotě za 
poslední uzavřené účetní období před 
předložením žádosti o podporu. Je vykazován 
v rámci podávaných zpráv v době 
udržitelnosti a pokud dojde k zápornému 
přírůstku, žadatel uvede  v informačním 
systému pro podávání zpráv hodnotu "0".  

Podrobnější informace  – 
viz text pod tabulkou 
indikátorů. Cílová hodnota 
bude souhlasit s údaji 
uvedenými v PZ. 

Indikátory povinné k výběru – monitorovací bez stanovené cílové hodnoty 

10700 Přidaná 
hodnota MSP 

Tis. Kč/rok Poslední uzavřené 
účetní období. 
Během realizace 
projektu a po 
dobu udržitelnosti 
projektu. 

Přidaná hodnota je ekonomický ukazatel 
uveden v řádku č. 11 výkazu zisku a ztrát. 
Představuje výkony vč. obchodní marže 
zmenšené o výkonovou spotřebu. Pokud 
dojde k zápornému přírůstku, žadatel uvede 
hodnotu "0". 

Představuje výkony vč. 
obchodní marže zmenšené 
o výkonovou spotřebu. 
Výchozí hodnota v žádosti 
bude odpovídat VZZ za 
poslední uzavřené účetní 
období. Cílová hodnota, 
pokud bude systémem 



 

12 

 

vyžadována, je vždy 0. 
Příjemci vedoucí pouze 
zjednodušenou daňovou 
evidenci mohou vykázat 
hodnotu 0. Datum Cílové 
hodnoty indikátoru podle 
termínu ukončení projektu. 

10400 Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích1 

Počet 
FTE (full-
time 
equivalent 
– 
ekvivalent 
jednoho 
pracovníka 
na plný 
úvazek) 
 

 Od ukončení 
projektu po dobu 
udržitelnosti.  IoP 
– do 30.6. 
ZoR/ZZoR – k datu 
ukončení 
etapy/projektu 
ZoU – k datu 
podání zprávy   

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
přepočtený na plné úvazky. Indikátor měří 
zvýšení zaměstnanosti jako přímý výsledek 
dokončeného projektu (pokud dojde 
k vytvoření pracovního místa z důvodu 
zajištění implementace projektu, toto se jako 
zvýšení nezapočítává). Pracovní místa musí 
být obsazena a představovat celkové zvýšení 
pracovních míst podniku. Pokud nedojde ke 
zvýšení celkové zaměstnanosti v podniku, 
vykáže se hodnota 0. 
 
Původ zaměstnance se nebere v úvahu, 
pokud jeho pracovní místo přispívá 
k celkovému nárůstu pracovních míst 
podniku. Indikátor se použije v případě, když 
zvýšení zaměstnanosti může být věrohodně 
přepojeno s uvedenou podporou. 
 
Pracovní místa mohou být na plný pracovní 
úvazek, částečný nebo sezónního charakteru. 
Pracovní místa na částečný úvazek a pracovní 
místa sezonního charakteru jsou přepočteny 
na FTE využitím ILO/statistických/nebo jiných 
standardů. Pracovní místa jsou trvalá 
s ohledem na průmyslově-technologické 
znaky výroby, sezónní práce musí být 
opakující se. Zbankrotované podniky, nebo 
podniky, kde dojde k zápornému čistému 
přírůstku, uvádějí nulový nárůst 
zaměstnanosti. 
Počet vytvořených pracovních míst musí 
představovat čisté přírůstky pracovních míst 
v organizaci vyjádřené jako průměr za 
posledních 12 měsíců. Data jsou sbíraná před 
začátkem projektu a po jeho ukončení. 

 
 

Vykazuje se kumulativně 
v době udržitelnosti 
projektu. Př. v roce 2017 
vytvořeno 5 pracovních 
míst, v roce 2018 1 
pracovní místo. V roce 
2017 bude vyplněna 
hodnota 5, v roce 2018 
bude dosažená hodnota 6. 
Výchozí hodnota v žádosti 
bude vždy 0. Cílová 
hodnota, pokud bude 
systémem vyžadována, je 
vždy 0. Datum Cílové 
hodnoty indikátoru podle 
termínu ukončení projektu. 

10402 Počet 
nově 
vytvořených 
pracovních míst - 
ženy2 

Počet 
FTE (full-
time 
equivalent 
– 
ekvivalent 
jednoho 
pracovníka 
na plný 
úvazek) 
 

 Od ukončení 
projektu po dobu 
udržitelnosti. 
IoP – do 30.6. 
ZoR/ZZoR – k datu 
ukončení 
etapy/projektu 
ZoU – k datu 
podání zprávy   

Počet nově vytvořených pracovních míst pro 
ženy, přepočtený na plné úvazky. Pracovní 
místa musí být obsazena.  
Pracovní místa jsou trvalá s ohledem na 
průmyslově-technologické znaky výroby, 
sezónní práce musí být opakující se. 
Zbankrotované podniky, nebo podniky, kde 
dojde k zápornému čistému přírůstku, 
uvádějí nulový nárůst zaměstnanosti.  
Počet vytvořených pracovních míst musí 
představovat čisté přírůstky pracovních míst 

Cílová hodnota, pokud 
bude systémem 
vyžadována, je vždy 0. 
Datum Cílové hodnoty 
indikátoru podle termínu 
ukončení projektu. 

                                                      
1 Pro projekty OP PIK je relevantní pouze třetí odrážka definice. 
2 Pro projekty OP PIK je relevantní pouze třetí odrážka definice. 
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v organizaci oproti průměru za posledních 12 
měsíců. Požadavek podle předchozí věty 
nemusí být splněn v případě poskytování 
mzdových příspěvků znevýhodněným nebo 
zdravotně postiženým zaměstnancům za 
předpokladu naplnění podmínek uvedených 
v čl. 32 odst. 3 a čl. 33 odst. 3 Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 tj. v případě, kdy 
k čistému nárůstu nedojde výhradně kvůli 
tomu, že dotyčné pracovní místo muselo být 
uprázdněno z důvodu dobrovolného 
odchodu, tělesného postižení, odchodu do 
důchodu z důvodu věku, dobrovolného 
zkrácení pracovní doby nebo dovoleného 
propuštění pro porušení pracovních 
povinností. Nositelem nově vzniklých 
pracovních míst může být příjemce podpory, 
jeho projektový partner nebo jiný 
zaměstnavatel. Pracovní místa musí 
vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Za 
vytvořená pracovní místa se nepovažují 
místa, která vzniknou v rámci realizačního 
týmu projektu.  

 

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory sledovány a povinně naplňovány, popř. 
vykazovány následující indikátory3:  

 povinné k výběru (monitorovací):  

o 10700 Přidaná hodnota MSP 

o 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

o 10402 Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy 

 

 povinné k naplnění (závazné): 

o 24301 Počet instalovaných technologií   

Žadatel má povinnost naplnit indikátor 24301 k datu ukončení realizace projektu a tuto 

hodnotu udržet po celou dobu udržitelnosti projektu.  Za jeho splnění se považuje úhrada 

poslední vyúčtovací faktury a zařazení technologie do užívání.  

Nenaplnění cílové hodnoty indikátoru k datu ukončení projektu a nepožádání o jeho úpravu 

zakládá důvod pro zkrácení způsobilých výdajů o 100 %. 

 

 

o 10401 Počet vytvořených pracovních míst 

Žadatel má povinnost naplnit indikátor 10401 k datu ukončení realizace projektu a tuto 

hodnotu dále udržet po celou dobu udržitelnosti projektu. V případě, že žadatel indikátor 

nenaplní nebo dosaženou cílovou hodnotu dále neudrží, bude žadateli vyměřena sankce 

30 % ze získané podpory a to pouze jednou podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

                                                      
3 Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím 

určené cílové hodnoty. Indikátory povinné k výběru (neboli monitorovací indikátory) nemají nastavenou cílovou hodnotu, 
žadatel je však povinen je sledovat a vykazovat. 
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K žádosti o platbu žadatel doloží, že vytvořil v podniku:   

- do 10 zaměstnanců 2 pracovní místa. 

- od 10 zaměstnanců včetně do 25 zaměstnanců 3 pracovní místa 

- od 25 zaměstnanců včetně 4 pracovní místa  

Žadatel, který je spojen s dalším podnikatelem (případně má partnerský vztah s jiným 

podnikatelem), bude při stanovení výchozí hodnoty počtu pracovníků vycházet z údajů, 

odpovídajících vymezení MSP podle Aplikačního výkladu pro vymezení pojmů drobný, malý 

a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií. 

 
V případě ztráty statutu malého podniku v době podání ŽoPl bude mít tato skutečnost za 

následek porušení podmínek dané výzvy a neproplacení nebo již odebrání části vyplacené 

dotace. Tento případ může nastat, když bude žadatel realizovat svůj projekt dva roky, 

z hlediska účetnictví bude vést hospodářský rok a v prvním roce realizace přijde o statut 

malého podniku a tento nově získaný statut středního podniku udrží i v roce 2018 a 2019. 

V případě, že by žadatel v roce 2017 a 2018 získal statut středního podniku, ale v roce 2019 

by tento statut neudržel a byl by opět malým podnikem, bude se žadatel dle definice MSP 

chápat jako malý podnik.(za předpokladu realizace maximálně do 31.12.2019 dle 

harmonogramu výzvy). 

Splnění hodnoty indikátoru 10401 bude vázáno na vznik pracovního místa v souvislosti 

s projektem a na uzavření pracovního poměru, který v době termínu splnění cílové hodnoty 

bude stále trvat. V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru, má žadatel za 

povinnost mít vyvěšený inzerát s nabídkou pracovního místa na místně příslušném Úřadu 

práce a aktivně se snažit, co nejdříve danou pozici obsadit. Tento inzerát vloží do 

dokumentů ke Zprávě o udržitelnosti a uvede hodnotu -1 za každé neudržené pracovní 

místo. V případě, že místo neudrží, bude za takové porušení udělena sankce 30 % 

z vyplacené dotace. 

  
Vytvoření počtu pracovních míst žadatel vykáže prostřednictvím formuláře, který bude 

povinnou přílohou žádosti o platbu. Od termínu přechodu projektu do centrálního stavu 

"Projekt finančně ukončen ze strany ŘO" bude žadatel vykazovat hodnoty indikátoru 

prostřednictvím zpráv o udržitelnosti.  

 
Případný pokles nebo nárůst monitorovacího indikátoru 10400 nebude mít vliv na splnění 

indikátoru 10401. Např. žadatel vytvoří 4 pracovní místa v souvislosti s projektem, přičemž 2 

pracovní místa obsadí pracovníky jiného útvaru, který poté přeobsadí a 2 pracovní místa 

obsadí nově přijatými pracovníky. Účelové proklamace nebo spekulativní přesuny 

zaměstnanců jsou však nepřípustné. Navýšením počtu pracovních míst se rozumí i pracovní 

místa vytvořená k jedné technologii ve vícesměnném provozu, tj. jedna technologie, tři 

směny= tři nová pracovní místa (obsluha CNC 1, obsluha CNC 2, obsluha CNC 3)= tři 

pracovní smlouvy na plný úvazek (nebo např. 6 pracovních smluv na poloviční úvazek). 

 
 

o 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou 

 
Příjemce má povinnost naplnit hodnotu indikátoru v termínu 12 měsíců od data ukončení 

projektu a zvýšit nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby o 10 % oproti hodnotě vykázané 
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v posledním účetně uzavřeném roce před podáním žádosti o podporu a tuto hodnotu dále 

udržet po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let (začátkem udržitelnosti projektu se 

rozumí přechod projektu do centrálního stavu "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO"). 

1. Při splnění této povinnosti do 20 % včetně bude žadateli vyměřena sankce 30 % ze 
získané podpory. Dosažená hodnota % nárůstu tržeb bude upravena Dodatkem 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vyměřená sankce 30 % je maximální možná. 
V případě, že žadatel indikátor nenaplní nebo nově dosaženou cílovou hodnotu dále 
neudrží, bude žadateli vyměřena sankce 30 % ze získané podpory a to pouze 
jednou podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

 
2. Při splnění této povinnosti z více než 20 % do 60 % včetně bude žadateli vyměřena 

sankce 20 % ze získané podpory. Dosažená hodnota % nárůstu tržeb bude 
upravena Dodatkem k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce bude mít povinnost 
nově stanovenou hodnotu dále udržet po zbývající dobu udržitelnosti. V případě 
100% neudržení nové hodnoty indikátoru 21404, bude příjemci vyměřena sankce 10 
% ze získané podpory (v součtu maximálně do výše 30 %). 

 
 

3. Při splnění této povinnosti o více než 60% bude žadateli vyměřena sankce 10 % ze 
získané podpory. Dosažená hodnota % nárůstu tržeb bude upravena Dodatkem 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce bude mít povinnost nově stanovenou 
hodnotu udržet po zbývající dobu udržitelnosti. V případě neudržení nové hodnoty 
indikátoru 21404 bude příjemci vyměřena sankce 10 % nebo 20 % v závislosti na 
míře neplnění dle bodu 2) a 3). Při opakovaném neplnění této povinnosti bude 
v součtu vyměřena sankce až do výše 30 %. 

 
Do cílové hodnoty indikátoru 21404 vstupují tržby za vlastní výrobky a služby za období 12 

měsíců od termínu ukončení projektu, stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

v harmonogramu projektu. Od termínu přechodu projektu do centrálního stavu "Projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO" bude žadatel vykazovat hodnoty indikátoru prostřednictvím 

zpráv o udržitelnosti. Z tohoto důvodu bude muset příjemce dotace vést evidenci tržeb 

“mimo“ své účetnictví. 

 
Splnění indikátoru 21404 vykáže žadatel prostřednictvím formuláře, viz specifická příloha č. 

7, který odešle jako přílohu Zprávy o udržitelnosti. 

 
Stažení xls formuláře „Formulář pro vykázání splnění indikátorů 10401 a 21404“ je možné 

ze stránek http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ . 

 
 

o Kontrola plnění indikátorů v době udržitelnosti projektu 

 

V případě nesplnění povinnosti naplnění nebo udržení indikátorů povinných k naplnění 

informuje příjemce o této skutečnosti poskytovatele dotace a zažádá o vyměření sankce 

prostřednictvím depeše s následným vrácením části vyplacené dotace na účet 

poskytovatele dotace. 

Žadatel je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen vykazovat dosažené hodnoty 

indikátorů prostřednictvím Zpráv v době udržitelnosti ve stanoveném harmonogramu.  

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
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V případě, že žadatel sám nepožádá o vyměření sankce a nesplnění povinnosti bude 

zjištěno zpětně až při výkonu veřejnosprávní kontroly v místě realizace příjemce podpory, 

bude tato skutečnost postoupena správci daně (finančnímu úřadu), který bude dále 

postupovat v souladu s daňovým řádem a zákonem o rozpočtových pravidlech, kdy bude 

kromě vlastního odvodu za porušení rozpočtové kázně ještě vyměřeno penále, které se 

počítá ode dne následujícího dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně. 



 

17 

 

 

Horizontální principy 
V rámci horizontálních principů projektu žadatel postupně vybere všechny Typy horizontálního 
principu a na záložce Vliv projektu na horizontální princip výběru z číselníku kód Vlivu projektu na 
horizontální princip. V kolonce Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip vliv stručně 
zdůvodní a popíše. Poté zápis pomocí tlačítka Uložit. 
 
 
Subjekty projektu 
Na záložce „Subjekty projektu“ žadatel ze seznamu vybere „Typ subjektu“, konkrétně pak 
žadatel/příjemce. Vyplní „Identifikační číslo“ a klikne na tlačítko „Validace“. Tímto proklikem se mu do 
této záložky načtou data týkající se základních informací o žadateli včetně statutárních orgánů. Dále 
doplní „DIČ/ VAT ID“ a ze seznamu vybere „Typ plátce DPH“, rovněž zatrhne chaeckbox „Zahrnout 
subjekt do definice jednoho podniku“. Není nutné do aplikace zadávat všechny subjekty zahrnuté 
do definice jednoho podniku dle Aplikačního výkladu MSP, který je k dispozici na webových 
stránkách API - http://www.agentura-api.org/metodika/msp/ ! Je však nutné vyplnit „Počet 
zaměstnanců, Roční obrat (EUR) a Bilanční sumu roční rozvahy (EUR)“ za celou skupinu, opět 
dle Aplikačního výkladu MSP, ve kterém rovněž naleznete i způsob stanovení kurzu EUR x Kč. Tyto 
údaje jsou rozhodné pro stanovení velikosti podniku! 
 
 
Adresy subjektu 
Na záložce „Adresy subjektu“ žadatel opětovně vyplní Adresu místa realizace projektu, a to až do 
úrovně čísla popisného/orientačního. Nejdříve se u „Typu adresy“ označí „Adresa místa realizace“ a  
její výběr se potvrdí „šipkou směřující doprava“. Následně se klikne na tlačítko „Nový záznam“ a vyplní 
se „Obec a PSČ“, prostřednictvím seznamu, a to až do úrovně čísla popisného/orientačního“. 
Následně kliknout na tlačítko Uložit. 
 
 
Osoby subjektu 
Na záložce „Osoby subjektu“ musí být vyplněna osoba/osoby, které budou mít statut „Hlavní 
kontaktní osoby“ a „Statutárního zástupce“, přičemž může jít o jednu a tutéž osobu nebo o rozdílné 
osoby. Osoby subjektu přidáte prostřednictvím prokliku tlačítka „Nový záznam“, vyplní se „Jméno, 
Příjmení, Mobil a Email“ a současně se zatrhne checkbox „Hlavní kontaktní osoba a/nebo Statutární 
zástupce“. V případě více statutárních zástupců není nutné vyplňovat všechny, počet však musí 
odpovídat způsobu jednání za společnost, který je uveden v obchodním rejstříku. 
 
 
Účty subjektu 
Na záložce „Účty subjektu“ musí být vyplněno číslo účtu žadatele o podporu, na které v budoucnu 
v případě schválení žádosti o podporu, poskytovatel dotace pošle požadovanou dotaci. Údaje je 
možné vyplnit prostřednictvím tlačítka nový záznam a následně uložit. 
 
 
Účetní období 
Na záložce „Účetní období“ žadatel přes „Nový záznam“ vyplní údaje o svém účetním období, zda 
účtuje dle kalendářního roku nebo hospodářského roku. 
 
 
CZ-NACE 
Ve formuláři „CZ NACE“ žadatel zvolí právě jedno konkrétní CZ-NACE dle výstupu projektu. Pouze 
pokud projekt prokazatelně spadá pod více CZ NACE a jednu hodnotu nejde určit jako hlavní, je 
možné vybrat více hodnot. Toto/tato CZ-NACE nemusí mít žadatel v době podání uvedené 
v registru ekonomických subjektů a příslušnou podnikatelskou činnost nemusí mít 
zaregistrovanou ani u příslušného živnostenského úřadu. Tato povinnost vzniká žadateli 
nejpozději k poslední žádosti o platbu. Výběr CZ-NACE probíhá obdobným způsobem jako výběr 
adres, který byl již popsán v předchozím textu. V seznamu žadatel označí konkrétní CZ-NACE 
v nejnižší možné úrovni (nevybírejte souhrnné názvy sekcí označené písmenem, nebo názvy kapitol 
označené dvojmístným číslem, ale konkrétní CZ NACE označené 4-5 místným kódem např. 95.21.0)  

http://www.agentura-api.org/metodika/msp/
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a klikem na „šipku směřující doprava“ se provede požadovaný výběr. Následně je nutné použít tlačítko 
„Editovat vše“ a u vybraného/ých CZ NACE zaškrtnout indikátor „Je součástí projektu“. Po dokončení 
editace je nutné záznam uložit.  
 
Rozpočet roční 
V tomto formuláři se doplní hodnoty u jednotlivých rozpočtových položek, tj. položek označených 4 
místním kódem a Celkové nezpůsobilé výdaje. Ostatní položky jsou součtové a sami se automaticky 
dopočítají. 
 
 
Přehled zdrojů financování 
Na záložce „Přehled zdrojů financování“ dochází k výpočtu požadované dotace na základě údajů 
vyplněných na záložkách „Subjekty projektu a Rozpočet základní“. Nejdříve žadatel ze seznamu 
vybere „Způsob financování vlastního podílu“. Vždy vybere Národní soukromé zdroje! Poté 
ze záložky „Subjekty projektu“ vyplní „% vlastního financování“ číslo 55 (při 45% míře podpory). 
Následně data uloží a klikne na tlačítko „Rozpad financí“. Po tomto kroku se mu vyplní všechny 
ostatní údaje na záložce. 
 
 
Finanční plán 
Počet záznamů ve formuláři Finanční plán se bude shodovat s počtem etap, které jsou uvedeny ve 
formuláři Etapy projektu. Každý záznam se provede přes tlačítko „Nový záznam“, následně se vyplní 
editovatelné pole, tj.  
- „Datum předložení“, které odpovídá datu, kdy bude předkládaná žádost o platbu (nejdříve v den 
předpokládaného data ukončení etapy, u závěrečné etapy nejpozději do dvou měsíců od 
předpokládaného data ukončení projektu),  

- „Etapu“, která se vybere se seznamu, ve kterém je počet etap převzat z formuláře Etapy projektu,  

- „Vyúčtování – Investice“, ve kterém se uvede součet investičních způsobilých výdajů plánovaných 
na etapu.  
- „Vyúčtování – Neinvestice“, bude vždy 0. 
Po vyplnění všech záznamu doporučujeme provést Kontrolu shody částek finančního plánu 
a rozpočtu. Tato kontrola Vám ověří, zda hodnoty z formuláře Rozpočet základní je shodný 
s hodnotami ve formuláři Finanční plán. 
Následně kliknout na tlačítko Uložit. 
 
 
Kategorie intervencí 
V tomto formuláři se jednotlivá data vybírají z předdefinovaných seznamů. Konkrétně pak:  
1. Tematický cíl – Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Zvýšit 
konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, 100%.  

2. Oblast intervence – se vyplňuje přesně dle metodiky Kategorizace – kód intervence, která je 
dostupná na stránkách API (http://www.agentura-api.org/metodika/), konkrétně pak:  

- MSP – 100% intervence do kódu 067  

3. Forma financování – Nevratný grant, 100%  

4. Ekonomická aktivita – dle zaměření projektu v souladu s CZ-NACE výstupu projektu, 100%  

5. Mechanismus územního plnění – Nepoužije se, 100%  

6. Lokalizace – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle počtu míst realizace projektu  

7. Typ území – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle počtu míst realizace  
 
Z nabídky záložky „Ekonomická aktivita“ žadatel vybere oblast podnikání, která se nejvíce blíží té 
jeho. Záložky „Lokalizace“ a „Typ území“ žadatel vyplní dle místa umístění projektu. Jednotlivé záložky 
je nutné po každém vyplnění ukládat. 
 
 
Klíčové aktivity  
Pro Výzvu IV programu TECHNOLOGIE – Nerelevantní. 
 

Čestná prohlášení 
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Žádost není možné podat, dokud na záložce „Čestná prohlášení“ žadatel neodsouhlasí všechna 
uvedená čestná prohlášení. Odsouhlasení se provede po výběru čestného prohlášení a zatrhnutím 
checkboxu „Souhlasím s čestným prohlášením“.  
 
 
Přiložené dokumenty 
Dokumenty se vkládají prostřednictvím tlačítka Nový záznam. 

Ve Výzvě IV programu TECHNOLOGIE jsou u žádosti o podporu povinné tyto přílohy: 
1. Podnikatelský záměr (Osnova viz příloha č. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce dotace-

zvláštní část) 
2. Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis 
3. Formulář finančního výkazu, 
4. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední 3 uzavřená účetní období  
5. Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období 

 
V případě, že budete do přiložených dokumentů vkládat další přílohy, jako např. plnou moc, 
dokumenty k doložení sestavení rozpočtu projektu a prokazující, že se jedná o cenu obvyklou, a příp.  
další dokumenty, dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy 
o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu, atp.), 
postupujte obdobným způsobem. 
 
Finalizace, kontrola a podání žádosti 
 
Po vyplnění všech výše uvedených záložek doporučujeme provést kontrolu. V případě, že je vše 
v pořádku, kliknete na odkaz „Finalizace“ a poté na záložku „Podpis žádosti“, kde připojíte elektronicky 
podpis. Po finalizaci a podpisu Žádosti o podporu žadatel pomocí tlačítka na liště odklikne 
podání žádosti. 
Znovu uvádíme Důležité upozornění: 
Automaticky podávané žádosti nebudou, z důvodu zachování rovného přístupu a omezené 
alokace výzev, akceptovány. Pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná 
žádost bez dalšího vyřazena z hodnocení. 
 

 

2.  Veřejné zakázky 

V případě, že se v projektu plánuje realizaci VZ, musí být založena min. jedna zakázka ve stavu min. 
plánováno, případně v některém vyšším stavu. Každý záznam se provede přes tlačítko „Nový 
záznam“, vyplní se všechna editovatelná pole a nakonec se vše uloží. 
 
 

3.  Seznam kontaktních míst 

Regionální kanceláře agentury API sídlí ve všech krajských městech České republiky. V případě 
zájmu se mohou zájemci na Regionální kanceláře obracet buď písemně, nebo telefonicky, popřípadě 
si mohou domluvit osobní konzultaci. 
 
Adresy a kontakty na regionální kanceláře agentury API, naleznete na stránce http://www.agentura-
api-v-regionech.  
 
 
 

http://www.agentura-api-v-regionech/
http://www.agentura-api-v-regionech/
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4.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Po vyhodnocení projektu (postup hodnocení projektů je popsán v kapitole 3.1 Pravidel pro žadatele 
a příjemce z OP PIK – obecná část) žadatel obdrží depeši, v jejíž příloze obdrží Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a jejich podmínkách. Bližší informace naleznete v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce z OP PIK – obecná část http://www.agentura-api.org/metodika/   kapitola 3.2 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
 
 
Žadatel je povinen důkladně pročíst celé znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Znění dokumentu je 
závazné a není možné jej měnit. Žadatel má možnost měnit případně ty údaje, které jsou uvedeny 
v aplikaci IS KP14+. 
 
V případě, že žadatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace v termínu, který stanovil projektový 
manažer, informuje o této situaci projektového manažera odpovědí na původní depeši. Zároveň jako 
přílohu této depeše zašle dokumenty, které jsou požadovány v okamžiku podpisu Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  
 
Požadované dokumenty v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které žadatel dokládá: 

1. Dokument o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti, kde bude projekt 
realizován, např. výpis z katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie ne starší 3 
měsíců), nebo nájemní smlouva (originál nebo ověřená kopie). Je nutno zkontrolovat, 
aby místo realizace projektu uvedené v Podmínkách bylo totožné s místem 
uvedeným buď v nájemní smlouvě, nebo ve výpisu z katastru nemovitostí. Nájemní 
smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let 
od předpokládaného data ukončení projektu). 

 
 
V případě, že by žadatel hodlal v projektu provádět povolené změny je nutné nejprve tyto změny 
vypsat projektovému manažerovi, který mu následně vrátí žádost o podporu, žadatel změny provede, 
žádost znovu odešle a následně se bude opakovat výše uvedený postup s upraveným Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace. 
 

5.  Žádost o změnu 

 
Žádost o změnu v případě dosud neschválené žádosti o podporu je nutné řešit prostřednictvím 
depeše odeslané z konkrétního projektu. Při odeslání depeše musí být jako adresát nastaven 
projektový manažer projektu. Pokud není vybrán adresát, depeše je pouze vložena do projektu 
a projektový manažer není o požadavku informován. 
 
Pokud je již schválena Žádost o podporu, je nutné Žádost o změnu vytvořit prostřednictvím tlačítka 
„Žádost o změnu“ v levé navigační liště. 
 
Detailní postup je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část 
(http://www.agentura-api.org/metodika/). 
 
V případě, že v průběhu přípravy/realizace Vašeho projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu 
s Žádostí o podporu či s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo nastane situace vyžadující změnu 
projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím depeše v aplikaci IS KP14+ 
projektovému manažerovi (PM). Úpravy v odeslané Žádosti o podporu jsou možné pouze v rámci tzv. 
Oznámení o změně (OoZ). Požadované změny jsou žadatelem zaslány k posouzení projektovému 
manažerovi (PM) prostřednictvím IS KP14+. 
 
Po podání Žádosti o podporu nelze částku dotace navýšit. 
 

http://www.agentura-api.org/metodika/
http://www.agentura-api.org/metodika/
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Podle závažnosti změn, jejich vlivu na povahu projektu a jejich vlivu na povinnosti vyplývající ze 
schválené Žádosti o podporu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, lze změny rozlišovat na změny, které 
mají informativní charakter, a změny, které je nutné schválit poskytovatelem. O povaze změny 
rozhoduje vždy poskytovatel dotace, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
Změny, jejichž charakter ovlivňuje projekt, jsou důvodem pro provedení nového hodnocení. V případě, 
že změny nejsou v souladu s pravidly programu a vyhlášené výzvy, mohou být zamítnuty nebo mohou 
vést k ukončení projektu. 
 
Doporučujeme každou změnu projektu před jejím provedením nejprve konzultovat s příslušným 
projektovým manažerem, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na 
poskytnutou podporu! 

 



 

22 

 

 
 

6.   Žádost o platbu 

 
Průvodce podání žádosti o platbu naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná 
část http://www.agentura-api.org/metodika/  kapitola 7 Průvodce podáním žádosti o platbu (ŽOP). 
 
 
 
 

7.   Monitoring 

 
Monitoring žádostí o podporu/projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Jeho 
hlavním cílem je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání získaných informací 
s výchozím předpokládaným plánem/podnikatelským záměrem a poskytování zpětné vazby z hlediska  
realizace projektu. Příjemce reportuje stav a pokrok v realizaci projektu ve zprávách o realizaci 
projektu a po ukončení realizace projektu ve zprávách o udržitelnosti projektu. 
 
Zprávy jsou podávány elektronicky prostřednictvím IS KP14+. Příjemce bude průběžně mít v aplikaci 
IS KP14+ k dispozici veškeré zprávy vč. informace, o jaký typ zprávy se jedná a k jakému datu je 
třeba je vyplnit. Struktura a obsah zpráv jsou v souladu s Metodickým pokynem pro monitorování 
implementace ESF. Zprávu lze podat pouze v případě, že zpráva za předchozí sledované období je již 
schválena. Struktura a obsah zpráv se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či 
požadovaný údaj relevantní pro daný projekt. 
 
Frekvence podávání zpráv a informací je stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Příjemce je sám odpovědný za včasné předložení všech zpráv. Řídicí orgán ani zprostředkující 
subjekt nemají povinnost upozorňovat na termín podání jednotlivých typů zpráv! 
 
Příjemce opatří všechny zprávy elektronickým podpisem (obdobně jako u Žádosti o podporu). 
Povinnost k vyplnění zprávy vzniká příjemci na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Monitorování jednotlivých projektů v dotačních programech je prováděno prostřednictvím 
následujících typů zpráv: 

- Zpráva o realizaci projektu (ZoR) 
- Informace o pokroku v realizaci projektu (IoP) 
- Závěrečná zpráva z realizace projektu (ZZoR) 
- Zprávy po ukončení realizace projektu (ZoU, ZZoU) 

 
Detailní návod pro vyplnění a podání jednotlivých typů zpráv je uveden v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce z OP PIK – obecná část (http://www.agentura-api.org/metodika/). 
 
Stažení xls formuláře „Formulář pro vykázání splnění indikátorů 10401 a 21404“ je možné ze stránek 
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ . Vyplněný formulář žadatel vloží do systému ISKP 
mezi ostatní přiložené dokumenty v termínech "Zpráv po ukončení realizace projektu (ZoU, ZZoU)".   
  
 
 

http://www.agentura-api.org/metodika/
http://www.agentura-api.org/metodika/
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Příloha č. 1 – Podnikatelský záměr (osnova) 

 
 
Podnikatelský záměr prosím předkládejte v doporučeném rozsahu 35 stran. 
  
1. Identifikační údaje žadatele o podporu  

1.1. Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele  

1.2. Kontaktní osoba  

1.3. Zpracovatel podnikatelského záměru  

1.4. Název projektu  

1.5. Stručná charakteristika předkladatele projektu  
1.5.1. Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt  

1.5.2. Stručná historie a současnost  

1.5.3. Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele (např. vlastnictví certifikátu QMS ISO9001, 
EMSISO14001, OHSAS18001, HACAP, zrealizované technologické projekty)  
1.5.4. Místo realizace a uvedení majetkoprávního vztahu po dobu realizace a udržitelnosti projektu  
1.6. Zrealizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) za předchozích 10 let  

1.7. Plánované projekty  

1.8. Udržitelnost projektu (žadatel potvrdí, že udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu minimálně 
5 let od ukončení projektu) 

 
2. Podrobný popis projektu 
  
2.1. Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami výzvy programu  

2.2. Specifikace předmětu projektu (co bude pořízeno, co je přínosem projektu, v čem je jedinečný pro 
firmu, region, v rámci EU?)  

2.3. Popis cílů, kterých má být dosaženo po dobu udržitelnosti. Splnění indikátorů povinných 
k naplnění 

2.3.1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem (z toho ženy) ve srovnání před a po realizaci 
projektu. Nově vytvořená pracovní místa a počet zaměstnanců v souvislosti s realizací projektu  
 

 

 

  m n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců celkem         

   

z toho ženy            

v 
p

ří
m

é 

so
u

vi
sl

o
st

i 
s 

re
al

iz
ac

í 
p

ro
je

kt
u

 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst *) 0       

   

Počet zaměstnanců 0          

z toho ženy 0          

*) Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu 

 

m = poslední uzavřené účetní období před předložením žádosti o podporu; n = rok ukončení projektu; 
n+1 = rok od data ukončení projektu 
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2.3.2 Výše tržeb  

Výše tržeb m n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

v tis. Kč          

v % k m 
 

       

Výše tržeb (m = poslední uzavřené období před předložením žádosti o podporu); n+1 = rok od data 
ukončení projektu 

 

 

2.3.3 Instalované technologie  

 

1 ks instalované 
technologie ve vztahu 

k indikátoru 24301        

Název instalované 
technologie, příp. 
rozepsání souboru 

pořizovaného majetku, 
pokud je pod hodnotou 

1 ks míněno více 
zařízení 

rozpočet po 
položkách v tis. Kč 

souhrnný rozpočet 
v tis. Kč k 1 ks 
instalované 
technologie 

Datum 
dosažení 

cílové 
hodnoty 1 

ks 
indikátoru 

24301 

1 

  

  
  

  
…. …. 

1 

  

  
  

  
…. …. 

1 

  

  
  
  

… …. 

…. 

…. …. 

  

…. …. 

…. …. 

…. …. 

suma  
 

 

suma  

 

 

2.4. Splnění podmínek výzvy programu: (Např.: zda projekt využívá výsledky výzkumu a vývoje. Jak 
projekt zajišťuje rovný přístup mužů a žen, atd.)  

2.5. Znalosti a zkušenosti s realizací obdobných projektů za předchozích 10 let  

2.6. Stručná charakteristika projektového týmu  

2.7. Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců spojených s přípravou 
a/nebo realizací projektu  

2.8. Konkurenceschopnost žadatele na trhu 
Popsat, zda za poslední účetně uzavřený rok měl žadatel tržby z exportu do zemí EU a zda za 
poslední účetně uzavřený rok měl žadatel tržby z exportu mino EU (doložit např. smlouvou nebo 
objednávkou s dodavatelem apod. 
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2.9. Vliv projektu na životní prostředí. (definice jednotky produkce, popis snížení produkce odpadu na 
jednotku produkce, snížení produkce emisí na jednotku produkce, snížení energie na jednotku 
produkce).  

 
 
3. Technická specifikace projektu  
3.1. Podrobná specifikace pořizovaných strojů a zařízení a jejich parametrů, porovnání se stávajícím 
(výchozím) stavem  

Stávající technologie, včetně 
parametrů 

Pořizovaná technologie, včetně 
parametrů 

  

 

3.2. SWOT analýza žadatele  

3.3. SWOT analýza projektu  

3.4. strategie společnosti do budoucna 

 
4. Časový harmonogram projektu  

4.1. Zahájení projektu  

4.2. Ukončení projektu  

4.3. Členění do etap  

 
 
5. Marketingová analýza  
5.1. Popis produktu, který je výstupem projektu a popis vlivu realizace projektu na výši přidané 
hodnoty výstupu projektu. Produkt s vyšší přidanou hodnotou = produkt, který je díky realizaci projektu 
vyroben s nižšími náklady na vstupy na jednotku produkce.  
Žadatel v podnikatelském záměru porovná náklady na jednotku produktu před zahájením realizace 
projektu s náklady na jednotku produktu po ukončení realizace projektu. 
V případě zahájení nové výroby se bude vždy jednat o produkt s vyšší přidanou hodnotou. 

 

5.2. Popis konkurence  

5.3. Úroveň stability odbytu produkce. 
(Porovnává se nárůst/pokles průměrné hodnoty tržeb za vlastní výrobky a služby za posledně dvě účetně 
uzavřená období (µ= ((m-1)+m)/2 oproti  hodnotě za rok m*-2) 
 

 a b c  d e 

 

m-2 m-1 m 

 µ = [ (m-1)+m)]/2 Procentuální 
porovnání 
nárůstu/poklesu 
hodnoty ze sloupce 
d s hodnotou ze 
sloupce a  

Tržby za 
vlastní 
výrobky 
a služby 

V tis. Kč 

      

(m = poslední uzavřené účetní období před předložením žádosti o podporu, µ = průměr tržeb za 

poslední dvě účetně uzavřená období)  
 

5.4. Dodavatelé  

5.5. Marketingová strategie  
5.5.1 Popis výrobku/služby, která je výstupem projektu s uvedením jak realizace projektu ovlivní 
přidanou hodnotu výstupu projektu  

5.5.2 Cena  

5.5.3 Propagace  

5.5.4 Distribuce  
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6. Finanční analýza projektu  
6.1. Základní ekonomické ukazatele za žadatele (viz bod 1.1.3 Pravidel pro žadatele a příjemce 
dotace – zvláštní část)  

6.2. Náklady a výnosy projektu  

6.3. Rozpočet projektu po položkách  

6.4. Zdroje a finanční zabezpečení realizace projektu 
7. Závěr  
Shrnutí relevantních údajů z projektu. 
 
 

 
 
 
 


