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Úvod 
 
Program Spolupráce  realizuje Prioritní osu 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“ Operačního 
programu  Podnikání a inovace (OPPI) na léta 2007 – 2013. 
Jde o program s kontinuálním systémem sběru žádostí, tedy žádosti o poskytnutí dotace jsou 
vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace. Program bude pro 
příjem žádostí otevřen až do data uvedeného v textu Výzvy II k předkládání žádostí.  
 
Cílem tohoto dokumentu, Pokyny pro žadatele a p říjemce dotace  (dále jen „Pokyny“), je poskytnout 
žadatelům o dotaci základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se 
samotnou realizací projektů.  
Pokyny se skládají ze dvou částí – část obecná je společná pro všechny dotační programy, část 
zvláštní odráží specifika daného programu. Toto je zvláštní část Pokynů pro program Spolupráce – 
Klastry Výzva II . Pokyny jsou vydávány pouze v elektronické verzi a jsou průběžně aktualizovány. 
Aktualizační mailing s informací, že došlo k aktualizaci tohoto dokumentu, rozesílá agentura 
CzechInvest na registrované adresy (Vaši e-mailovou adresu si můžete registrovat na 
www.czechinvest.org). Žadatelé, kteří v době aktualizace mají již podanou žádost o poskytnutí dotace, 
jsou o aktualizaci informováni pomocí nástěnky 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. 

1 Jak podat žádost o dotaci  

 
Žádost o dotaci do programu Spolupráce - Klastry budete podávat ve dvou stupních - Registra ční 
žádost  a Plná žádost  - formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici v internetové aplikaci 
eAccount na www.czechinvest.org/eaccount.  
 
Pokud podáváte prostřednictvím aplikace eAccount žádost o podporu poprvé, je prvním krokem 
založení hlavního účtu žadatele, tzv. Master ú čtu . (Návod jak založit Master účet naleznete v Obecné 
části Pokynů v kapitole 1.7 Jak založit Master účet – první krok pro přístup k aplikaci eAccount.) 
 

1.1 Registra ční žádost 
 
Registrační žádost včetně všech jejích příloh budete podávat pouze elektronicky, nikoliv v papírové 
form ě. Podání Registrační žádosti se skládá z následujících kroků: 
 

1. Založení projektu v aplikaci eAccount (viz kapitola 1.1.1 Založení projektu v aplikaci eAccount). 
2. Vyplnění on-line záložek Registra ční žádosti (RŽ) .  
3. Vložení dokumentů (vygenerovaný dokument RŽ, FV, Rozvaha a Výkazy zisku a ztráty, další 

naskenované přílohy) do Seznamu dokumentů v aplikaci eAccount a jejich elektronický podpis. 
4. Ověření dat a odeslání celé RŽ (tj. formulář RŽ, FV i naskenované přílohy) 

prostřednictvím aplikace eAccount na agenturu CzechInvest. 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

5

1.1.1 Založení projektu v aplikaci eAccount 
 
 

 Přihlašování žadatele 

 
 
 
Po přihlášení do internetové aplikace eAccount se zobrazí obrazovka, na které je zpřístupněna záložka 
„Seznam projekt ů“ s možností založit „Nový projekt “. 
Kliknutím na odkaz „Nový projekt “ si z rolovací lišty vyberte program Spolupráce - Klastry , do kterého 
máte zájem podat žádost o dotaci, a následně vyplňte název projektu. Po vyplnění požadovaných údajů 
zapsané údaje uložte kliknutím na tlačítko „Uložit “. 
 
V případě chybně anebo nedostatečně vyplněných údajů se při ukládání zobrazí informace o chybě 
s uvedením místa chyby. 
 
Během vyplňování údajů máte k dispozici kontextovou nápovědu v pravém horním rohu obrazovky 
označenou takto:  Nápov ěda 
 
Po uložení projektu se Vám zpřístupní záložka „Registra ční žádost “. 
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Vzorová ukázka po zadání (po uložení)  nového projektu do aplikace eAccount   
 

 
 
 
1.1.2. Vypln ění Registra ční žádosti (RŽ) 
 
Registrační žádost je on-line elektronický formulář, který se v aplikaci eAccount zobrazí po rozkliknutí 
záložky „Registra ční žádost “ v horní liště „Seznam projekt ů“. 
 
Registra ční žádost obsahuje 5 záložek, které je nutné vyplni t:  
 

1. Základní údaje 
2. Základní údaje o žadateli 
3. Základní údaje o projektu 
4. Adresa místa realizace 
5. Prohlášení žadatele 

 
 
1) Základní údaje 
 
 
Tato záložka se v případě programu Spolupráce – Klastry vyplňuje automaticky.  
 

Kontextová nápověda 

Žadateli zpřístupněná záložka „Registra ční 
žádost „ (zpřístupnění po uložení údajů v záložce 
„Projekt“) 

Nástěnka projektu určená 
pro komunikaci mezi 
žadatelem a projektovým 
manažerem 
CzechInvestu 
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2) Základní údaje o žadateli 
 
Žadatel do standardní části Výzvy programu Spolupráce Klastry musí vyplnit nejen údaje o hlavním 
žadateli – tzv. leaderovi – nýbrž i o členech seskupení. Žadatelé, kteří byli podpořeni již v I. Výzvě 
programu Spolupráce Klastry, údaje o členech seskupení nevyplňují.  
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Žadatelé, kteří byli podpořeni v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry, v rámci RŽ 
NEVYPLŇUJÍ dílčí členy klastru. V žádosti tedy vyplní pouze údaje za příjemce dotace – 
klastr.  

ČS – člen seskupení, L – leader, 
tedy hlavní žadatel.  

Kromě hlavního žadatele 
(leader – zkratka L) je 
v registrační žádosti 
nutné vyplnit i členy 
seskupení - zkratka ČS, 
kteří se přidávají kliknutím 
na tuto ikonu. V rámci 
programu Spolupráce – 
Klastry je nutné vyplnit 
minimálně 15 na sobě 
nezávislých členů. 
Členem musí být 
minimálně jedna instituce 
terciárního vzdělávání či 
výzkumná instituce.  

Profil členů seskupení slouží 
k doplňujícímu popisu členské 
struktury a případně doplnění 
dalších spolupracujícíh subjektů.  
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3) Základní údaje o projektu 
 
Část základní údaje o projektu by měla obsahovat stru čné základní informace o tom, co je předmětem 
projektu. Z popisu by mělo jasně vyplývat, že projekt je v souladu s cíli programu a dané výzvy. Do 
základních ani doplňujících údajů o projektu nepatří informace o historii žadatele, jeho obchodních 
kontaktech, komerčních úspěších a plánech či výčet dalších realizovaných projektů atd. 
 
 

 
 
 
 
 

U každého dílčího 
člena vyplňujeme, zda 
se jedná o instituci 
terciárního vzdělávání 
nebo výzkumný ústav 
či jiný subjekt „ostatní“ 

Výše dotace  je v programu Spolupráce – 
Klastry 3 – 80 mil. CZK včetně podpory 
dle pravidla de minimis. Podpora dle 
pravidla de minimis je poskytována do 
výše 200 000 EUR.  Podpora dle 
Dočasného rámce činí max. 500 tis. EUR  
(pro žadatele podpořené v I. Výzvě) 

Maximální doba trvání 
projektu jsou 3 roky. 
Projekt musí být dle 
Výzvy II dokončen 
nejpozději do 30.6.2013. 

Procentuální zastoupení 
člena seskupení v hlavním 
žadateli vyjadřuje jeho 
hlasovací podíl.  

V případě, že žadatel byl již podpořen v I. 
Výzvě programu Spolupráce Klastry, zaškrtne 
se tato ikona automaticky.  
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Žadatel, který byl podpořen již v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry, nevyplňuje pole Způsobilé 
investiční výdaje.   Žadatel vyplní celkové způsobilé výdaje projektu, které se budou rovnat celkovým 
způsobilým výdajům de minimis. Podpora pro tuto aktivitu výzvy poskytovaná dle pravidel Dočasného 
rámce1 může být max. 500.000 EUR. Od této podpory žadatel musí odečíst veškerou jemu přidělenou 
podporu de minimis – takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de 
minimis poskytnutou p říjemci za období t ří fiskálních let (tj. za období vymezené fiskálním 
rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dv ěma předcházejícími fiskálními roky) nesmí 
přesáhnout 500.000 EUR.  
 
 
Požadovanou výši dotace již nelze po odeslání RŽ na vyšovat!  Výše dotace již zahrnuje i 
dotaci v režimu de minimis. Pro p řepočet dotace de minimis použijte aktuální denní kurz –  
viz http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/ind ex.en.html . Dotace v de minimis 
nesmí p řesáhnout 200.000 EUR dle platného denního kurzu v d obě vydání Rozhodnutí. 2  

 
 
4) Adresa místa realizace 
 
 

 
 
 
Všechna místa realizace musí být provozovny příjemce dotace registrované na Živnostenském 
úřadě. Nejpozd ěji k podpisu Podmínek poskytnutí dotace musí žadate l prokázat vlastnická či 
jiná práva k míst ům realizace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Sdělení Komise – Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné 
finanční a hospodářské krize - Úřední věstník EU, L 379/5, 28.12.2006, str. 5-10 
2 Doporučujeme proto v dotaci de minimis kvůli výkyvům kurzu nepřesahovat 5 mil. Kč. Žadatel se tak vyhne pozdějšímu 
přepracovávání rozpočtu a zdržení ve vydání Rozhodnutí. 

Pro přidání adresy 
místa realizace se 
stejně jako u jiných 
záložek používá tato 
ikona. 
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5) Prohlášení žadatele 
 
 

 
 
 
 
Při vyplňování formuláře využívejte kontextové nápovědy v pravém horním rohu obrazovky označenou 
takto:  Nápov ěda 
 
Po vyplnění údajů jakékoliv záložky RŽ průběžně ukládejte vepsané informace, neboť existuje 
nebezpečí, že v případě výpadku může dojít ke ztrátě již vepsaných dat! Zároveň doporučujeme 
vyhýbat se při vyplňování žádosti zpětnému tlačítku na liště internetového prohlížeče. 

 
Po zaškrtnutí souhlasu se všemi prohlášeními v poslední záložce „Prohlášení žadatele“ přejděte na 
záložku Projekt – Seznam dokument ů. 
 
 
Záložka Projekt  
 
V rámci této záložky žadatel vyplňuje finanční výkazy (viz kapitola 1.1.3), přikládá požadované přílohy a 
generuje dokument Registrační žádost, který je nezbytnou součástí pro její úspěšné odeslání.  
 
Předepsané formáty pro zasílané p řílohy prost řednictvím aplikace eAccount: 
Do dokumentace můžete vložit elektronickou přílohu(y) v povoleném formátu (pdf, doc, rtf, xls, jpg, gif, 
png, txt, htm, fo) a do maximální velikosti 2 MB. 
Pozn.: Elektronické přílohy lze zasílat také zkomprimované do formátu .zip. 
 
 
 
 
 
 

Pro finální 
odeslání 
registrační žádosti 
je nutné seznámit 
se s prohlášením 
žadatele. 
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Přílohy registra ční žádosti  
 
- Stanovy 
- Smlouva s VŠ nebo výzkumnou institucí – pokud jí klastr disponuje 
 
Doplňující upozorn ění ke stanovám / zakladatelské smlouv ě 
1) V souladu s ustanovením Výzvy, že „společné projekty jsou schvalovány min. nadpoloviční většinou 
všech členů klastru“ a s ustanovením Podmínek poskytnutí dotace, že „příjemce podpory musí zajistit, 
aby byl transparentně řízeným uskupením, tj. aby minimálně společné projekty klastru a jejich náklady 

V rámci záložky Seznam dokumentů můžete 
snadno přiložit případnou smlouvu s VŠ nebo 
výzkumnou institucí, pokud ji klastr vlastní. 
Žadatel zároveň přikládá své stanovy a generuje 
dokument registrační žádost. Všechny přiložené 
dokumenty je nutné podepsat pomocí 
elektronického podpisu.  

Dokument Registrační žádost žadatel vygeneruje z tzv. 
šablony po vyplnění všech záložek registrační žádosti. 
Dokument s názvem Registrační žádost je finální 
podobou žádosti a budou do něj automaticky vyplněny 
všechny uvedené údaje.  
Při jakékoliv změně žádosti je nutné vygenerovat 
dokument nový a opět ho podepsat pomocí 
elektronického podpisu.  
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byly schvalovány nadpoloviční většinou všech členů klastru“, je tedy nutné zakotvit zásadu, že min. 
dotační projekty klastru a jejich náklady budou schváleny nadpoloviční většinou všech členů klastru (tj. 
za rovných podmínek) 
 
2) Ve stanovách bude v souladu s ustanovením Podmínek poskytnutí dotace zakotveno, že veškerý 
příjemcem dotace vytvořený zisk bude reinvestován do aktivit klastru (tj. nemůže být rozdělen mezi 
členské subjekty). 
 
3) Stanovy/zakladatelská listina, zejména majetková účast a účast na rozhodovacích pravomocech 
jiných subjektů v příjemci dotace nesmí být v rozporu s definicí malého a středního podniku uvedenou 
v Příloze I Nařízení Komise (EK) č. 800/2008. 
 
Další ustanovení týkající se stanov/zakladatelské listiny jsou uvedena ve Výzvě.  
 
 
 
 
1.1.3 Vypln ění Finan čního výkazu (FV)  
 
Formulář Finanční výkaz slouží jako podklad pro vypracování hodnocení finančního a nefinančního 
zdraví žadatele, tzv. ratingu , které je nutné jako jedno z kritérií přijatelnosti. Hodnocení je prováděno 
zdarma. Žadatelé vyplní formulář finančního výkazu podle aktuálně ukončeného účetního období. 
Formuláře se liší dle typu organizace (žadatele) a dle typu vedení účetnictví. Údaje ve FV uvádějte vždy 
v tis. Kč. 
 
Rating posuzuje momentální situaci klastru a jeho členů a některé faktory ovlivňující jeho budoucnost. 
Cílem ratingu není posouzení podnikatelských záměrů společnosti, ale objektivní vystižení její výchozí 
situace, která může být rozhodující pro schopnost realizovat a udržet projekt. Vyjadřuje stupeň 
věřitelského rizika podle zjištěné finanční a nefinanční bonity hodnoceného subjektu. 
 
Finanční bonita vychází z hodnocení finančních ukazatelů, a to jak staticky, tak v meziročním vývoji. 
Ukazatele charakterizují krátkodobou likviditu, dlouhodobou solventnost a rentabilitu hodnoceného 
subjektu. Podkladem jsou účetní výkazy za poslední dva roky a za aktuální čtvrtletí. 
 
Nefinanční bonita vychází z hodnocení nefinanční charakteristiky hodnoceného subjektu. Podkladem 
jsou další informace o firmě, jako je počet zaměstnanců, odvětví jeho podnikání apod. 
 
Výsledkem je tzv. ratingový stupeň na sedmistupňové škále (A; B+; B; B-; C+; C; C-). Je doplněn 
komentáři významných aspektů (jak pozitivních, tak negativních), ovlivňujících finanční stabilitu 
subjektu.  
 
Podmínkou programu Spolupráce - Klastry je dosáhnou t hodnocení do stupn ě C+, včetně. 
 
Rating  Stupn ě rizika  
A Velmi nízké riziko 
B+ Nízké riziko 
B Střední riziko 
B- Mírně zvýšené riziko 
C+ Zvýšené riziko 
C Vysoké riziko 
C- Velmi vysoké riziko 

 

 
 
 

 



      
 

14 

Stru čný postup p ři podávání FV pro žadatele do programu Spolupráce K lastry     
 
1) Žadatel žádá o dotaci v rámci standardní Výzvy p rogramu Spolupráce Klastry 
 
a) Žadatel podniká kratší dobu než 2 roky 
V rámci programu Spolupráce – Klastry se provádí rating i členů seskupení. Vybraní členové klastru 
taktéž vyplní příslušný finanční výkaz. Finanční výkazy vyplní Leader žadatel a zároveň tolik členů 
klastru, jejichž součet procentuálního zastoupení v Leader žadateli je vyšší než 50%. Výsledný rating 
bude vážený průměr všech ratovaných subjektů. Žadatel si sám vybere za jaké členy FV dodá. Není 
povinnost dodat FV za všechny členy. 
 
b) Žadatel s min. 2letou podnikatelskou historií 
V rámci programu Spolupráce – Klastry žadatel v tomto případě vyplňuje příslušný FV pouze za sebe. 
Nemusí tedy vkládat FV za členy seskupení! Příslušný formulář FV se vygeneruje dle právní formy 
žadatele.  
 
2) Žadatel byl podpo řen v I. Výzv ě programu Spolupráce Klastry a žádá o dotaci dle pr avidel 
Dočasného rámce 
 
a) Žadatel podniká kratší dobu než 2 roky 
Žadatel vyplní vygenerovaný příslušný FV pouze za svůj subjekt. Nevyplňuje FV za své členy! 
 
b) Žadatel s min. 2letou podnikatelskou historií 
Žadatel vyplní vygenerovaný příslušný FV pouze za svůj subjekt. FV se generuje dle právní formy 
žadatele. Nevyplňuje FV za své členy! 

 

 
Postup pro otev ření a vypln ění Finan čního výkazu  
 
Formulář pro hodnocení finančního zdraví žadatele – Rating budete vyplňovat ve formuláři 602XML 
Filler . K vyplnění formuláře budete potřebovat software 602XML Filler 2.5, který můžete stáhnout na: 
http://www.602.cz/cz/produkty/602xml_filler_2_5. Aplikaci nainstalujte na svůj počítač. 
 
Aplikace 602XML Filler je kompatibilní pouze s operačním systémem Microsoft Windows. Žádost o 
podporu je tedy třeba vyplňovat pouze na PC s tímto operačním systémem! 

 
Základní popis aplikace 
602XML Filler 2.5 je bezplatná aplikace určená pro vyplňování elektronických formulářů s datovým 
výstupem v XML, jejich odesílání, tisk a převod do PDF (Minimální instalace převod do PDF 
neumožňuje, proto doporučujeme nainstalovat plnou verzi aplikace).  
Aplikace Vám umožní vyplnit elektronický formulář offline, podepsat vyplněné údaje za pomoci 
elektronického podpisu a odeslat formulář do prostředí aplikace eAccount.  
Program je dostupný ZDARMA - na své počítače si jej mohou instalovat jak jednotlivci, tak i firmy a 
organizace.  
 
Formulář FV si vygenerujete v aplikaci eAccount na obrazovce Detailu projektu  v tabulce Seznam 
žadatelů a jejich finan čních výkaz ů. 
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Po zvolení typu Finančního výkazu se otevře obrazovka Ekonomické hodnocení projektu . Na této 
obrazovce máte možnost zvolit „Nový finan ční výkaz “, nebo v případě, že už máte již dříve nahraný 
Finanční výkaz, vybrat tento Finanční výkaz. Vybrat stávající finanční výkaz je umožněno pouze 
hlavnímu žadateli – tedy klastru jako příjemci dotace. U členských firem je nutné vyplnit finanční výkazy 
nové.  

 
 
Data ve formuláři FV vyplňujete z podkladů „Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty“ za poslední 2 uzavřená 
účetní období a aktuální čtvrtletí posledního neuzavřeného roku.  
 
Upozorn ění! Uzav řený rok je až po podání da ňového p řiznání na Finan ční ú řad.  

 
Postup pro použití stávajícího ratingu  

Pokud má žadatel již vypočtený rating, může ho použít tak, že klikne na detailu ekonomického 
hodnocení na „Použít poslední ekonomické hodnocení“. Platnost ratingu je 6 m ěsíců od data 
výpo čtu.  
 

Výběr typu formuláře 
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V detailu projektu v seznamu žadatelů se zobrazí příkaz, že žadatel si přeje použít stávající rating (tzn. 
poslední vypočtené ekonomické hodnocení). 
 

 
 
 
Pokud již žadatel vybral použití stávajícího ratingu, ale chce místo něj použít opět FV, jde do detailu 
ekonomického hodnocení a klikne na tlačítko „Použít FV místo posledního ekonomického 
hodnocení “. 
 

 
 
Tímto tlačítkem („Použít FV místo posledního ekonomického hodnocení“ ) si žadatel zvolí, že místo 
posledního ekonomického hodnocení, chce použít finanční výkaz. Nejde tedy o „Odeslání posledního 
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ekonomického hodnocení “, ale pouze volbu, že místo posledního ekonomického hodnocení bude 
žadatel odesílat do systému finanční výkaz.  

Pozn. Odkaz „Použít FV místo posledního ekonomického hodnocení “ se zobrazí pouze, pokud 
žadatel má nějaký finanční výkaz již nahrán v eAccountu. 

Pokud již byl ke konkrétní žádosti odeslán formulá ř finan čního výkazu, který byl následn ě 
vrácen žadateli k oprav ě chyb, tak již nelze použít stávající rating, ale j e pot řeba opravit ve 
formulá ři chyby a znovu jej odeslat! 

 

 

1.1.3.1 Pokyny pro žadatele s minimáln ě dvouletou podnikatelskou historií žádající do 
standardní Výzvy programu Spolupráce Klastry  

 

Žadatel vyplní minimáln ě dva roky podnikatelské historie dle níže uvedeného  návodu. V tomto 
případě žadatel nevypl ňuje FV za členy klastru.  
 
Při vyplňování nejprve vyberete pomocí roletky aktuální rok (rok, za který dosud nebylo podáno daňové 
přiznání) poslední uzavřené účetní období a aktuální čtvrtletí posledního neuzavřeného účetního roku. 
 
Aktuální čtvrtletí (Q) – poslední uzav řené čtvrtletí: Vyplňujte poslední uzavřené čtvrtletí aktuálního 
roku. Údaje vyplňujte do sloupce Aktuální Q  za období od začátku aktuálního roku do posledního 
uzavřeného čtvrtletí kumulativn ě. 
 
 
Poznámka: 
Realizované tržby do konce aktuálního čtvrtletí (v % ro čních tržeb) již nejsou sou částí listu 
„Ostatní údaje“, ale jsou v hlavi čce formulá ře (viz obrázek). Tento údaj musí být vypln ěn vždy. 
 

 
Procento tržeb 100% odpovídá již p ředběžným výsledk ům daného roku, 50% výsledk ům 
poloviny roku, 25% čtvrt roku, 8% prvnímu uzav řenému m ěsíci, 16% druhému uzav řenému 
měsíci. 
 
 
V případě, že organizace má hospodá řský rok  jiný než kalendá řní a údaje roku není možné měnit, 
vyplňte do sloupce Minulost (R)  údaje za poslední uzavřené účetní období. Do sloupce Minulost (R-1)  
vyplňte údaje za období předcházející poslednímu uzavřenému účetnímu období. Do sloupce Poslední 
Q vyplňte údaje od začátku aktuálního účetního období do posledního ukončeného čtvrtletí 
kumulativně. Informaci o tom, že máte hospodářský rok, uveďte prosím do záložky „komentá ř“. 
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Pokud  přecházíte z da ňové evidence na ú četnictví , přečtěte si typové případy, které mohou 
nastat, a jak v těchto případech Finanční výkaz vyplňovat. 
 
Může nastat několik z následujících situací: 
 
1.  Máte uzavřena dvě poslední účetní období v daňové evidenci (2008, 2009), účetnictví vedete od 

1.1.2010. 
• Vyplňte formulá ř: Finan ční výkaz subjekt ů s daňovou evidencí - vypl ňte roky 2008, 

2009.  
• Předložte: V p říloze žádosti naskenovaná Da ňová p řiznání za fyzickou osobu za roky 

2008, 2009.  
2.  Máte uzavřený rok 2008 v daňové evidenci, rok 2009 účetnictví, účetnictví vedete od r. 2009 

• Vyplňte formulá ř: Finan ční výkaz pro MSP a korporace - vypl ňte rok 2009 a aktuální Q 
(1Q roku 2010 - p ředběžná data roku 2010, data dle m ěsíce, které máte již uzav řené. 
Např. pokud máte uzav řená data pouze za leden roku 2010, vypl ňte údaje za leden a 
do listu Ostatní údaje - řádek realizované tržby uvedete 8,3 % - tj. oddíl od povídající 
1/12 roku. V p řípadě uzav řeného m ěsíce únor roku 2010 vypl ňte data za leden a únor 
kumulativn ě a do listu Ostatní údaje - řádek realizované tržby uvedete 16,6 % - tj. 2/12 
roku).   

• Předložte: V p říloze žádosti naskenovaná Da ňová p řiznání za fyzickou osobu za rok 
2008, rozvahu a výkaz zisku a ztrát z ú četnictví za rok 2009.  

3.  Máte uzavřený rok 2007 v daňové evidenci, rok 2008 a 2009 účetnictví, účetnictví vedete od 
r. 2008. 
• Vyplňte formulá ř: Finan ční výkaz pro MSP a korporace - vypl ňte roky 2008, 2009 a 

aktuální Q (1Q roku 2010 - p ředběžná data roku 2010, data dle m ěsíce, které máte již 
uzav řené. Např. pokud máte uzav řená data pouze za leden roku 2010, vypl ňte údaje 
za leden a do listu Ostatní údaje - řádek realizované tržby uvedete 8,3 % - tj. oddíl 
odpovídající 1/12 roku. V p řípadě uzav řeného m ěsíce únor roku 2010 vypl ňte data za 
leden a únor kumulativn ě a do listu Ostatní údaje - řádek realizované tržby uvedete 
16,6 % - tj. 2/12 roku).   

 
Předložte: V p říloze žádosti naskenovanou rozvahu a výkaz zisku a ztrát z ú četnictví za roky 
2008 a 2009. 
 

 
Určení CZ-NACE v  p řípadě změny druhu podnikání: pokud žadatel svým zařazením (oblast 
podnikání, na kterou je požadována dotace) zcela nebo částečně vybočuje ze své dosavadní oblasti 
podnikání (a tudíž z oblasti CZ-NACE), vyplní do příslušného FV pouze svůj původní CZ-NACE. To 
znamená, že i když subjekt předložil projekt s jiným CZ-NACE, finanční hodnocení bude provedeno 
pouze pro převažující oblast (CZNACE), která pro daný subjekt dosud byla a je hlavní. 
 
 
Upozorn ění:   
Všechny údaje ve Finančním výkaze vyplňujte v tis. Kč!  
Vyplňte všechna pole ve formuláři - do nevyužitých polí prosím zadejte nuly! 

 
Vypln ění listu Dopl ňující ostatní údaje u podvojného ú četnictví - povinná pole 

 
• Průměrný p řepočtený po čet zaměstnanc ů – měl by být vyplněn vždy (pouze výjimečně 

v odůvodněných případech může být 0) 
• Realizované tržby do konce aktuálního čtvrtletí (v % ro čních tržeb)  – musí být vyplněno 

vždy 
• Podíl nejv ětšího odb ěratele na celkové produkci (v %)  – musí být vyplněno vždy (v případě 

velmi malého podílu musí být vyplněno alespoň 0,1 %) 
• Struktura tržeb (CZK atd., v %)  – musí být vyplněno vždy, součet všech 4 položek musí být 

roven 100 
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• Doba podnikání  – musí být vyplněno vždy 
• Výplata dividend - může být (a často je) nulová 
• Aktuální stav podrozvahových závazk ů - může být rovněž nulový 
• Podíl na trhu - vyplňují pouze společnosti s obratem nad 1,5 mld. Kč, pro ně je políčko 

povinné. 
 
 
Potvrzení správnosti dat 
 
Po úplném vyplnění finančního formuláře proveďte pomocí tlačítka na horní liště „Zkontrolovat 
formulá ř“ kontrolu vyplněných údajů. 
 
 
Data ve finančním výkazu jsou namátkově ověřována ve sbírce listin  Obchodního rejstříku. 

 
Obchodní rejst řík a Sbírka listin 
 
 

 
 
Postup odeslání finan čního výkazu do aplikace eAccount  
 
Po vyplnění a zkontrolování formuláře klikněte na tlačítko „Podepsat a odeslat “ na konci formuláře.  
 
Před odesláním ještě uveďte své uživatelské jméno a heslo pro přístup do aplikace eAccount a klikněte 
na tlačítko OK: 
 

 
 
 
Po podepsání dokumentu elektronickým podpisem se formulář FV odešle do aplikace eAccount. Při 
odesílání musíte být opět připojeni k Internetu! Úspěšný import formuláře je indikován následujícím 
sdělením: 
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1.1.3.2 Pokyny pro žadatele bez dvouleté podnikatel ské historie žádající do standardní 
části Výzvy programu Spolupráce Klastry 

 

 

 
Leader žadatel – klastr – v případě, kdy nemá dvouletou historii, vyplňuje za svůj subjekt příslušný FV – 
dle právní formy žadatele se liší typ vygenerovaného FV.  
 
V případě členských firem klastru žadatel vyplní FV za tolik členů klastru, jejichž součet procentuálního 
zastoupení v Leader žadateli (klastru) je vyšší než 50%. Výsledný rating bude vážený průměr všech 
ratovaných subjektů. Žadatel si sám vybere za jaké členy FV dodá. Není povinnost dodat FV za 
všechny členy. 
 
 
 
 
 
A/ Žadatel je založen subjekty s podnikatelskou his torií (FO, PO) 3 dále jen členy 
seskupení ( členy klastru). 
 

                                            
3 FO  - Fyzická osoba – podnikatel, PO – Právnická osoba ( s.r.o., a.s. apod.),  viz. seznam podporovaných subjektů Příloha 1 

Upozor ňujeme žadatele, že v Programu Spolupráce – Klastry Výzva II je v  tomto p řípadě, kdy 
klastr nemá dvouletou podnikatelskou historii, nutn o vyplnit FV také za členy seskupení. 
Postup pro vypl ňování FV členů seskupení je stejný jako postup vypl ňování FV žadatele 
klastru, který má dvouletou historii – viz p ředchozí kapitola 1.1.3.1.  

Upozorn ění: Členové klastru nesmí p ři zadávání finan čních výkaz ů použít tzv. poslední 
ekonomické hodnocení (stávající rating). Všechny fi nanční výkazy musí být vypln ěny nov ě!!! 
Finan ční výkaz nahrává zástupce klastru na základ ě plné moci od členů. Tyto plné moci žadatel 
vkládá do Seznamu dokument ů RŽ. 
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A1 - Vyplňte vstupní formulář pro žadatele ( leader - klastr) minimálně v rozsahu zahajovací rozvahy.  
 
A2 – A2 - U členů seskupení vyplňte jejich majetkový podíl v žadateli. Finan ční výkaz je nutné dodat 
minimáln ě za členy, jejichž sou čet procentuálního zastoupení v Leader žadateli (kla stru) je vyšší 
než 50%.!!!  
 

A3 - Dle počtu členů seskupení podílejících se majoritně na rozhodování v nově vzniklé společnosti 
vyplňte příslušný počet formulářů pro vstupní ekonomické hodnocení - rating. Tento rating se nazývá 
ratingem sdružení a nahrazuje rating žadatele. 

 
Při vypl ňování formulá řů členů postupujte obdobn ě jako u žadatele s historií. 
 
Upozorn ění: Pro spln ění definice MSP se posuzuje i mate řská spole čnost žadatele 
v závislosti na majetkovém podílu!! 
 
 
B/ Žadatel je založen subjektem s podnikatelskou hi storií v zahrani čí, dále jen 
zahrani ční mate řská spole čnost. 
 
V případě sdružení (mate řských spole čností) žadatel vyplní v příslušném formuláři informace o  
podnikatelských subjektech podílejících se majoritně na rozhodování ve vzniklé společnosti, přičemž 
každý jednotlivý z nich (např. podnikatelský subjekt, obec, VŠ) vyplní ještě za sebe příslušné finanční 
výkazy dle typu subjektu. 
 
A1 – Vyplňte vstupní formulář minimálně v rozsahu zahajovací rozvahy.  
 
A2 - Ve formuláři pro sdružení vyplňte počet mateřských společností a jejich majetkový podíl v žadateli.  
 
A3 - V případě kombinace tuzemské a zahraniční mateřské společnosti vyplňte dle počtu a typu 
tuzemských mateřských společností příslušný počet formulářů pro vstupní ekonomické hodnocení - 
rating. Tento rating se nazývá ratingem sdružení a nahrazuje rating žadatele. 
 
A4 - U zahraniční mateřské společnosti žadatel doloží ekonomickou historii ratingem od ratingové 
agentury. V ratingovém hodnocení musí být uvedena ratingová známka, která je převedena na stupnici 
ratingové agentury Moody´s nebo Standard&Poors.  Zadané tuzemské a zahraniční mateřské 
společnosti musí dohromady uplatňovat v žadateli rozhodující vliv. 
 
Upozorn ění: Pro spln ění definice MSP se posuzuje i mate řská spole čnost žadatele 
v závislosti na majetkovém podílu!! 

 
 
 
 
 

1.1.3.3 Pokyny pro žadatele, kte ří byli podpo řeni již v I. Výzv ě programu Spolupráce 
Klastry  

Pokud má žadatel, který byl podpořen již v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry minimálně dvouletou 
historii, vyplní příslušný FV dle návodu v kapitole 1.1.3.1. Žadatel nevypl ňuje FV za členské subjekty . 
 
Pokud žadatel, který byl podpořen již v I. Výzvě nemá dvouletou historii, vyplní FV Start-up. Žadatel 
nevypl ňuje FV za členské subjekty.  
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1.1.4 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená období 
 
Data ve Finančním výkazu jsou dokládána naskenovanou kopií Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty 
za poslední 2 uzavřená účetní období. Kopii Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty je nutno dodat za 
všechny subjekty, které podávají FV. 
 
UPOZORŇUJEME, že žadatel je povinen nahrát do seznamu dokumentů naskenované kopie plné moci 
k vyplnění a elektronickému podepsání finančních výkazů od pověřených osob členů seskupení, za něž 
se seskupení rozhodlo odevzdat finanční výkazy.  
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Příklad naskenované Rozvahy 

 

 
 
Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období je třeba naskenovat a 
v předepsaném formátu pro zasílané přílohy zaslat elektronicky prostřednictvím aplikace eAccount 
společně s Registrační žádostí a formulářem Finančního výkazu na CzechInvest.  
 
1.1.5 Kontrola a odeslání celé Registra ční žádosti 
 
Pro podání celé Registrační žádosti na agenturu CzechInvest (tj. formulář RŽ, FV i naskenované 
přílohy) je třeba přejít opět do záložky Registra ční žádost – Prohlášení žadatele , kde nejprve 
stiskněte tlačítko „Ověřit data p řed podáním celé Registra ční žádosti “ a nakonec „Odeslat 
Registra ční žádost “.  
 
Registrační žádost musí v momentě odeslání obsahovat všechny předepsané přílohy. Tyto přílohy 
musí mít vyplněny názvy dokumentů, musí být vloženy do seznamu dokumentů a podepsány 
elektronickým podpisem. V případě, že je dle obchodního rejstříku vyžadováno více podpisů, 
všechny přílohy musí být podepsány všemi odpovědnými osobami. Registrační žádost, která 
neobsahuje všechny předepsané přílohy, nemůže být předmětem dalšího hodnocení. Seznam 
dokumentů není určen ke vkládání jiných, než povinně vyžadovaných příloh a dat.  

 
Po správném odeslání RŽ se na obrazovce objeví hlášení o úspěšném odeslání Registrační žádosti. 
Zároveň ihned obdržíte evidenční číslo projektu a potvrzení o přijetí a zpracování RŽ systémem. 
eAccount Vás zároveň upozorní, že obdržíte vyjádření od CzechInvestu, zda registrace proběhla 
úspěšně. Informace o úspěšné, případně neúspěšné registraci Vám bude zaslána elektronicky 
prostřednictvím aplikace eAccount na Vámi zadanou e-mailovou adresu při založení Master účtu a 
bude Vám k dispozici v záložce „Nástěnka “. Zároveň se v aplikaci eAccount  na „Detailu projektu “ 
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bude zobrazovat informace, v jakém stavu se daný projekt nachází, a v záložce RŽ bude zobrazen 
aktuální stav RŽ. 
 
V případě zjištění chyb a nedostatků během kontroly RŽ nebo FV ze strany CzechInvestu Vás 
prostřednictvím aplikace eAccount kontaktujeme a zašleme Vám výzvu k opravě, která se zobrazí 
v záložce „Nástěnka “. Ta je určena pro elektronickou komunikaci mezi Vámi a projektovým manažerem 
CzechInvestu, kterému byl Váš projekt přidělen. 
 
Po formální a věcné kontrole RŽ a požadovaných příloh obdržíte prostřednictvím aplikace eAccount 
informaci „Předběžné posouzení p řijatelnosti “. Tato informace se zobrazí v záložce „Nástěnka “ a 
prostřednictvím této informace se dozvíte, zda registrace proběhla úspěšně nebo neúspěšně společně 
s odůvodněním. 
 
V případě úspěšné registrace je součástí zprávy „Předběžné posouzení p řijatelnosti “  

� informace o datu pro vznik způsobilých výdajů (více o datu pro vznik způsobilých výdajů 
v Obecné části Pokynů v kapitole 3.1 Způsobilost výdajů),  

� informace o lhůtě pro předložení Plné žádosti, která je 4 měsíce od data přijetí informace o 
úspěšné registraci, 

� zpřístupnění záložky „Plná žádost “ v aplikaci eAccount k jejímu vyplnění. 
  
V případě, že datum ukončení příjmu žádostí o dotaci určený ve Výzvě je blíže než 4 měsíce od data 
přijetí informace o úspěšné registraci, je nutné podat Plnou žádost ve lhůtě uvedené ve Výzvě 
programu. V tomto případě se lhůta pro podání Plné žádosti zkracuje a její poslední den je shodný 
s posledním dnem lhůty pro podávání žádostí do programu uvedené v Příloze 1 bodu 1 těchto Pokynů. 
 
Změnové řízení Registrační žádosti - slouží pro provádění úprav již schválené RŽ a to do doby 
založení Plné žádosti. Pokud naleznete chybu nebo neaktuální údaje v Registrační žádosti po jejím 
předložení a nemáte založenou Plnou žádost, lze tyto chybné údaje změnit prostřednictvím 
změnového řízení. 

 
 
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vyplňování Registrační žádosti se obracejte na Oddělení 
rozvoje spolupráce firem Agentury Czechinvest.  

   

1.2 Plná žádost (PŽ) 
 

Plné žádosti do standardní II. výzvy programu Spolu práce Klastry se sbírají od 1. 5. 2010 do 30. 
9. 2010.  
Plné žádosti pro žadatele, kte ří byli podpo řeni v I. Výzv ě programu Spolupráce Klastry a žádají o 
dotaci dle pravidel Do časného rámce se sbírají od 1.5.2010 do 30.5.2010. 
 
Plnou žádost včetně všech jejích příloh budete podávat pouze elektronicky, nikoliv v papírové 
form ě. PŽ je elektronický formulář, který se v aplikaci eAccount zobrazí po rozkliku záložky „Plná 
žádost “ v horní liště „Seznam projekt ů“. Záložka „Plná žádost “ bude aktivní až po úspěšném 
schválení RŽ. Do té doby nebude aktivní a nebude možné ji otevřít. Po zobrazení formuláře PŽ máte 
možnost vyplňovat požadované údaje, přičemž doporučujeme průběžně ukládat Vámi vložená data.  
 
Pokud žadatel ve fázi vyplňování nalezne chybu nebo neaktuální údaje v Registrační žádosti, lze tyto 
chybné údaje změnit prostřednictvím změnového řízení, nicméně je nutné Plnou žádost nejprve 
odstranit a poté zahájit změnové řízení RŽ. Odstranění PŽ se provádí pomocí tlačítka „Odstranit PŽ“, 
které se nachází v dolní části stránky eAccountu na záložce Plná žádost. 

 
Požadované p řílohy PŽ: 

� finan ční realizovatelnost projektu (FRP)  – elektronický formulář, který máte k dispozici 
v aplikaci eAccount; 
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� studie proveditelnosti  – elektronickou verzi studie proveditelnosti v předepsané struktuře 
(doporučenou osnovu studie proveditelnosti naleznete v Příloze Výzvy) a v předepsaném 
formátu pro zasílané přílohy prostřednictvím aplikace eAccount zašlete společně s PŽ na 
CzechInvest. Upozorňujeme, že příloha Osnova studie proveditelnosti byla vytvořena ve dvou 
verzích – pro žadatele, kteří se hlásí do standardní Výzvy a dále pro žadatele, jejichž klastr byl 
již podpořen v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry a nyní klastr žádá o dotaci  dle 
Dočasného rámce. 

� Zakládací listina, aktuální znění Stanov 
� Smlouva s VŠ nebo výzkumnou institucí – pokud jí klastr disponuje a pokud ji nedodal již 

s registrační žádostí 
� Doložení členství jednotlivých subjektů 

 
 
Další p řílohy PŽ: 

� odůvodn ění změny identifikace žadatele či změny členů seskupení  – žadatel tento soubor 
přiloží pouze v případě, že v rámci PŽ změní své identifikační údaje či mění členy klastru 

� v případě výstavby budovy nebo jejího technického zhodnocení musí Žadatel v okamžiku 
podání Plné žádosti předložit výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k 
pozemku, na kterém bude výstavba uskutečněna, popř. kupní smlouvu nebo smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna. 
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ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

 
 
 
 
Příjem žádostí o dotaci – grafické schéma  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná žádost obsahuje 10 záložek, které je nutné vyp lnit:  
 
 

1. Informace o projektu 
2. Žadatelé 
3. Harmonogram projektu 
4. Rozpočet – způsobilé výdaje 
5. Rozpočet – zdrojová část 
6. Horizontální ukazatele 
7. Závazné ukazatele 
8. Monitorovací ukazatele 
9. Přílohy 
10. Prohlášení a závazky 

 

Založení projektu, vyplnění a odeslání 
Registrační žádosti (RŽ) včetně příloh 

Formální a věcná kontrola RŽ včetně 
předložených příloh 

Vypln ění a odeslání Plné žádosti (PŽ) 
včetně příloh v požadované lh ůtě 

Kontrola PŽ včetně předložených příloh 
 

Registrace projektu a výzva žadatele 
k podání Plné žádosti (PŽ) do 4 m ěsíců 

Registrace zamítnuta 

Výzva k opravě/doplnění 

Oprava chyb/doplnění 

Ekonomické hodnocení žadatele, rating 

Výzva k opravě/doplnění 

Oprava chyb/doplnění 

Vyřazení PŽ z dalšího hodnocení 
s uvedením kritéria nepřijatelnosti 

NE 

Postoupení projektu do dalšího hodnocení 

ANO 
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1) Informace o projektu 
 
V rámci záložky Informace o projektu žadatel doplní chybějící základní údaje o projektu. Nevyplňuje 
šedě zabarvená pole, která obsahují informace automaticky načtené z registrační žádosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaškrtněte, pokud je Váš projekt v souladu 
s Integrovaným plánem rozvoje města.  
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2) Žadatelé 
 
Záložka slouží k vyplnění údajů o hlavním žadateli i členech seskupení. Do této záložky se načítají data 
vyplněná v registrační žádosti. V plné žádosti slouží pouze k doplnění, změně či vymazání údajů z RŽ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Harmonogram projektu 
 
Žadatel navrhne harmonogram svého projektu. Projekt rozdělí do časově ohraničených etap. Po 
ukončení každé z nich v budoucnu podá tzv. žádost o platbu. Při členění projektu na etapy je třeba 
dodržet pravidla etapizace (viz společná příloha dotačních programů Pravidla etapizace). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt je možné 
rozdělit do více etap.   

Nejdříve vypl ňte záložku 
„Harmonogram projektu“, po vypln ění 
této záložky p řejděte na záložku 
„Rozpo čet – způsobilé výdaje“. Po 
vypln ění i této položky je nutné se 
opět vrátit na záložku „Harmonogram 
projektu“ a tímto tla čítkem p řepočítat 
požadovanou dotaci.    

V PŽ je možné přidávat nové členy 
klastru, či odebrat již zadané členy v 
RŽ. Tento krok je však nutné 
odůvodnit v příloze, kterou 
naleznete v seznamu dokumentů. 
Nelze odebrat subjekty, za které byl 
podán FV. 
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U každé z uvedených etap žadatel uvede její název, datum zahájení a ukončení a požadovanou dotaci. 
 

 
 
 
4) Rozpočet – způsobilé výdaje 
 
Žadatel vyplní plánovaný rozpočet projektu.  
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5) Rozpočet – zdrojová část 
 
Žadatel doplní zdroje spolufinancování projektu.  
 
Doporučujeme, aby žadatel ověření správnosti vyplnění záložek týkajících se rozpočtu projektu provedl 
tlačítkem ověřit data na stránce až po vyplnění všech těchto záložek (tedy harmonogram, rozpočet – 
způsobilé výdaje a rozpočet – zdrojová část). V případě ověření dat na stránce před dokončením 
vyplnění všech těchto tří záložek bude automaticky generována chybová hláška. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žadatelé, kte ří byli podpo řeni již v  I. Výzvě programu Spolupráce Klastry vyplňují rozpočet, 
jehož struktura je upravena dle požadavků Programu. 
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6) Horizontální ukazatele 
 
Žadatel zvolí míru dopadu u horizontálních ukazatelů. Svoji volbu následně vysvětlí. 

 

Proveďte ověření dat 
až po úplném vyplnění 
těchto tří záložek. 

Celková výše dotace pro žadatele, kte ří žádají do standardní části Výzvy , nesmí 
přesahovat míru podpory stanovenou regionální mapou intenzity veřejné podpory. V případě, že 
vypočítaná částka dotace na základě jednotlivých rozpočtových položek přesahuje stanovenou 
míru podpory, musí žadatel snížit v jedné z etap v záložce Harmonogram projektu požadovanou 
dotaci o příslušnou částku. 
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7) Závazné ukazatele 
 
Program Spolupráce – Klastry má dva závazné ukazatele. Společné projekty a společné projekty 
v oblasti výzkumu a vývoje a inovací.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8) Monitorovací ukazatele 

 
Monitorovací ukazatele jsou ukazatele, jejichž hodnoty bude žadatel zasílat v pravidelných 
monitorovacích zprávách. Jejich přesné vysvětlení najdete v kapitole č. 3. 
Při vyplňování monitorovacích ukazatelů v PŽ se zaměřte zejména na správné určení výchozího data, 
které se může lišit v závislosti na jednotlivých ukazatelích a jejich nastavení. Doporučujeme řádně 
přečíst kapitolu č. 3 těchto Pokynů.  
 
 
 

Žadatelé, kte ří byli podpo řeni již v  I. Výzvě programu Spolupráce Klastry, zahrnují mezi spole čné 
projekty pouze projekt v rámci mezinárodní spoluprá ce. Proto bude cílovou hodnotou položky 
Společné projekty hodnota 1. Mezinárodní projekt zárove ň vystupuje i jako spole čný projekt 
v oblasti VaV. Proto žadatel hodnotu 1 uvede i jako  cílovou hodnotu závazného ukazatele Spole čné 
projekty v oblasti výzkumu a vývoje a inovací.  
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9) Přílohy 
 
V rámci příloh žadatel nalezne již zaslanou registrační žádost a další potřebné přílohy. Vkládá 
podnikatelský záměr – neboli studii proveditelnosti , jejíž doporučenou strukturu nalezne v Příloze č. 6 
Výzvy – Osnova studie proveditelnosti, dále souhlas členů klastru se vstupem do klastru  (pokud již 
nebyly součástí RŽ) a Finan ční realizovatelnost projektu . Na dané záložce zároveň generuje stejným 
postupem jako v případě registrační žádosti formulář žádosti plné. Tento formulář vygenerujte po 
finálním vyplnění všech záložek plné žádosti.  
Kromě povinných příloh žadatel na této záložce vkládá i případné přílohy volitelné, které se týkají 
odůvodn ění změny identifika čních údaj ů žadatele  či změny ve členech seskupení.  
 
Formulář FRP - elektronický formulář, který máte k dispozici v aplikaci eAccount pod záložkou Žadatelé 
u leadera klastru (podrobný popis formuláře FRP a jeho vyplnění najdete v následující kapitole). 
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10) Prohlášení a závazky 
 
Po vyplnění všech záložek a zaškrtnutí souhlasu se všemi prohlášeními v poslední záložce Prohlášení 
a závazky proveďte celkovou kontrolu údajů napříč celou PŽ pomocí tlačítka „Ověřit data plné žádosti“. 
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Poté přejděte na záložku Projekt – Seznam dokument ů.  
 
Zde vygenerujte a vložte dokument PŽ obdobně jako u RŽ v kapitole 1.4.4 Vložení dokumentů a jejich 
elektronický podpis. Při odesílání žádosti včetně příloh prostřednictvím aplikace eAccount je nezbytné, 
aby byl k odesílanému dokumentu připojen elektronický podpis oprávněné osoby. 
 
Pro podání celé PŽ na agenturu CzechInvest (tj. formulář PŽ a požadované přílohy) je třeba přejít opět 
do záložky Plná žádost – Prohlášení a závazky , kde stisknete tlačítko „Potvrdit a odeslat plnou 
žádost “. Po správném odeslání PŽ se na obrazovce objeví hlášení o úspěšném odeslání Plné žádosti. 
 
V případě zjištění chyb a nedostatků v odeslané PŽ Vás prostřednictvím aplikace eAccount 
kontaktujeme a zašleme Vám výzvu k odstranění chyb v PŽ nebo výzvu k doplnění údajů 
prostřednictvím záložky „Nástěnka “. 
 
Po kontrole PŽ a požadovaných příloh ze strany CzechInvestu získáte na základě dokumentu 
„Vyrozum ění žadatele o postupu projektu do dalšího hodnocení “, zaslaného prostřednictvím 
aplikace eAccount, elektronickou informaci, že projekt postoupil do dalšího hodnocení a sdělení, že o 
oficiálním výsledku budete vyrozuměni. V opačném případě Vám bude sděleno, že Vaše žádost je 
z dalšího hodnocení vyřazena s uvedením kritéria(í) nepřijatelnosti. 
 
 
1.2.1 Hodnocení finan ční realizovatelnosti projektu v Plné žádosti 
 

Součástí hodnocení projektů je rovněž ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. 
Skládá se s běžných metod hodnocení neinvestičních projektů. Účelem hodnocení je na základě údajů 
z připravovaného projektu vypočítat možnost realizace projektu. 

Pro finální 
odeslání plné 
žádosti je nutné 
seznámit se 
s prohlášením 
žadatele. 
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Hodnocení je prováděno na základě vyplnění finančních výkazů ve zjednodušeném režimu.  
Následující pokyny poskytují návod na vyplnění finančních výkazů pro účely tohoto hodnocení a 
informují žadatele o výsledném hodnocení.  
 
Návod na vypln ění vstupního formulá ře pro hodnocení finan ční realizovatelnosti projektu  
 
K vyplnění formuláře je nutný software 602 XML Filler. Internetový odkaz pro stažení tohoto softwaru a 
jeho popis naleznete v Postupu pro otevření a vyplnění Finančního výkazu. 
 
Kde lze FRP nalézt?  
FRP je součástí Plné žádosti (záložka FRP se objeví až ve fázi podávání PŽ) a předkládá se společně 
s touto žádostí prostřednictvím aplikace eAccount. Formulář FRP si vygenerujete v aplikaci eAccount 
v záložce FRP na obrazovce Detail žadatele (ze záložky Projekt  rozklikem jména hlavního žadatele). 
Uložte formulář na své PC. Po vyplnění formulář nahrajte zpět do záložky FRP použitím tlačítka 
„Procházet “. 
 
 
Vyplňujte pouze formulář pro neinvesti ční projekty . V programu Spolupráce – Klastry se jedná o 
neinvestiční projekty bez přímé ekonomické návratnosti.  

 
 

 
 
 
 
Vyplnění celého formuláře FRP je poměrně náročný úkon, doporučujeme nenechávat jeho vyplnění na 
poslední chvíli. Vyplněna musí být všechna pole (byť do nich uvedete nulu)!  
 
Upozorn ění:  
Formulář vyplňujte na dobu trvání projektu a následnou dobu monitoringu. Např. projekt trvá 3 roky a 
následný monitoring také 3 roky, proto žadatel vyplní formulář FRP na 6 let. 

 
Poté stiskněte tlačítko „načíst formulář“. Tím se automaticky formulář FRP nahraje i do seznamu 
dokumentů, kde je potřeba ho elektronicky podepsat. 
 
V případě technických problémů (např. nedoručení) při odesílání formuláře FRP bude žadatel vyzván 
přes nástěnku, aby znovu odeslal formulář FRP.  Ke znovu odeslání formuláře FRP slouží tlačítko 
„odeslat formulář“. Je však potřeba nejdříve znovu nahrát formulář FRP přes tlačítko „procházet“. 
 
 
Formulář je určen k hodnocení finanční realizovatelnosti projektu, tzn. zda je žadatel schopen investici 
financovat. Do tabulky vyplňujte plánované údaje ve formě Rozvahy a Výkazu zisk ů a ztrát ve 
zkráceném rozsahu .  
 
Formulá ř pro hodnocení finan ční realizovatelnosti neinvesti čního projektu vychází z finan čního 
plánu celého podniku a posouzení vazby finan ční náro čnosti projektu vzhledem k finan čnímu 
zdraví podniku. 
 

Nejdříve si stáhněte formulář 
FRP, vyplňte a uložte např. na 
plochu svého PC.  

Zde vložte vyplněné FRP. 
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Identifikační údaje žadatele budou do formuláře generovány z údajů v Registrační žádosti žadatele. 
Základní údaje o projektu (celkové náklady, požadovaná dotace aj.) jsou do formuláře rovněž 
vygenerovány z Registrační žádosti a slouží jako informace o limitech, které nelze v Plné žádosti 
překročit. Údaje však mohou být do dalších polí upraveny a zpřesněny (odchylky jsou možné pouze 
směrem dolů). 
 

 
 
Vysvětlení pojmů: 
 

1) délka realizace projektu – jedná se o dobu, za kterou pořídíte prostředky (investiční i 
neinvestiční), které jsou potřeba pro fungování projektu, 

2) provozování investice – doba, kdy již projekt je spuštěn a generuje tržby, provozování investice 
končí dnem předpokládaného zrušení provozování projektu (prodej, likvidace HIM apod.) 

Upozorn ění:  Pro vyplnění jednotlivých polí využívejte kontextové nápovědy, která je obsažena 
v pravé části formuláře. Nápověda obsahuje přesný popis jednotlivých položek. 

 
Formulář vyplňujte na dobu trvání projektu plus 3 roky (udržitelnost a monitoring projektu). Doba 
provozování nesmí být kratší než doba odepisování (dle zákona o dani z příjmu). Formulář se vyplňuje 
maximálně na období 10 let. Neznamená to však, že maximální délka provozování projektu je 10 let. 
Délka provozování projektu není omezena. 
Formulář v případě podávání více projektů do jiných programů musí zohledňovat investice realizované 
ve všech projektech a slouží jako kontrola financovatelnosti všech projektů žadatele. 
 
Další doplňující údaje, které vyplní žadatel o dotaci, jsou počty pracovníků nutné k realizaci projektu. 
Požadované počty pracovníků jsou za jednotlivé roky, počínaje počátečním rokem projektu (rokem 
zahájení realizace).    
 
Výsledné hodnocení je prováděno automatizovaným systémem na základě údajů zadaných do 
formulářů. Výsledné hodnocení není žadatelům k dispozici, slouží pouze poskytovateli dotace 
k posouzení reálnosti finanční realizovatelnosti projektů. 
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Oprava formulá ře FRP 
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Po odeslání Plné žádosti lze formulář FRP opravit pouze pokud je k tomu žadatel vyzván projektovým 
manažerem. Oprava je pak provedena prostřednictvím vložení opraveného formuláře pomocí funkce 
„Odeslat formulá ř“.  

 
 
Zdroje financování 
 
Financování pomocí soukromé půjčky od soukromé, nebankovní instituce se dokládá pomocí 
„Smlouvy o p ůjčce mezi v ěřitelem a dlužníkem“. Případný věřitel (ze Smlouvy o půjčce) dokladuje 
výši svých zdrojů výroční zprávou za poslední dva roky, nebo pomocí finančních výkazů Rozvahy a 
Výkazu zisku a ztráty. U věřitele - fyzické osoby je výše zdrojů dokládána daňovým přiznáním, 
výpisem z účtu nebo bankovním prohlášením. Tyto dokumenty vložte do seznamu dokumentů u 
Vašeho projektu v internetové aplikaci eAccount. 
 

2 Hodnocení projektu 

Projekty budou hodnoceny a schvalovány dle výše popsaného procesu kontinuálně, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu bude vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke každému projektu nezávisle na 
vyhodnocení ostatních projektů předložených v rámci dané výzvy. Hodnocení bude probíhat až 
s podáním plné žádosti, jejíž součástí je studie proveditelnosti.  
 
V případě schválení projektu bude žadateli do aplikace eAccount vložena elektronická verze Podmínek 
poskytnutí dotace včetně příloh, které tento dokument obsahuje společně s výzvou k jejich 
elektronickému podpisu a instrukcemi, jak Podmínky předložit v aplikaci eAccount.  
 
Požadované p řílohy Podmínek, které žadatel dokládá: 
 
Společně s Podmínkami poskytnutí dotace Vám bude do seznamu dokumentů v aplikaci eAccount 
vložena Výzva k podpisu podmínek, jejímž prostřednictvím budete vyzváni k doložení: 

•  V případě výstavby nebo technického zhodnocení nemovitosti musí Příjemce doložit územní 
rozhodnutí s vyzna čením právní moci nebo územní souhlas, p řípadn ě účinnou ve řejnoprávní 
smlouvu územní rozhodnutí nahrazující  (pokud nebylo předloženo při podání Plné žádosti), stavební 
povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem 
stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby. V případě 
stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení, doloží Příjemce dotace vyjádření příslušného 
stavebního úřadu potvrzující tento fakt; 

•  Výpis z katastru nemovitostí  (ne starší 3 měsíců) a snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců) 
v případě, že žadatel již nemovitost (včetně pozemku) či pozemek vlastní. 

•  •  •  •  Kupní smlouva nebo smlouva o smlouv ě budoucí kupní , výpis z katastru nemovitostí  (ne starší 
3 měsíců) - k prokázání, že nemovitost patří budoucímu prodávajícímu - v případě, že je předmětem 
podpory nákup pozemku či nemovitosti (včetně pozemku). 
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•  Nájemní smlouva, p říp. smlouva o smlouv ě budoucí nájemní  v případě nájmu nemovitosti nebo 
pozemku (nájemní smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 3 
roky od předpokládaného data ukončení projektu. 

•  V případě rekonstrukce v pronajatém objektu souhlas  pronajímatele s provedením technického 
zhodnocení  (formou přílohy, dodatku, úpravy smlouvy o nájmu). 

 

Tyto přílohy vložíte do seznamu dokumentů vašeho projektu v internetové aplikaci eAccount a stejně 
tak jako Podmínky poskytnutí dotace je elektronicky podepíšete. 

V případě, že čerpáte dotaci v režimu de minimis, Vám bude do seznamu dokumentů zároveň vloženo i 
Oznámení o výši ve řejné podpory v rámci de-minimis , které budete muset vyplnit a taktéž 
elektronicky podepsat 
 

3 Monitoring 
 

Program Spolupráce – Klastry má 2 závazné ukazatele a 12 monitorovacích ukazatelů. Tyto ukazatele 
se vyplňují až v rámci plných žádostí.  

 

Závazné ukazatele  

 

1) Spole čné projekty 

Počet společných projektů klastru realizovaných k datu ukončení projektu 

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu  

Cílová hodnota: konec realizace projektu 

Rozdělení na jednotlivé společné projekty by mělo respektovat společný cíl jednotlivých věcných plnění. 
Tj. například nákup stroje, zhotovení studie a další neinvestiční výdaje (popř. i seminář) by měly být 
zařazeny pod jeden společný projekt, pokud vedou ke stejnému cíli/výstupu. Jako samostatný projekt 
bude zařazen projekt průmyslového výzkumu, který využívá rozpočtovou položku „Mzdy a pojistné 
výzkumným/technickým pracovníkům pro projekt průmyslového výzkumu“. Hodnota závazného 
ukazatele vychází z projektů definovaných žadatelem ve Studii proveditelnosti. 

Ukazatel je vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu ukončení projektu (tedy 
v závěrečné zprávě z realizace). 

 

2) Spole čné projekty v oblasti výzkumu a vývoje, inovací  

Počet společných projektů klastru v oblasti výzkumu a vývoji, inovací realizovaných k datu ukončení 
projektu.  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: konec realizace projektu 

Ukazatel je vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu ukončení projektu (tedy 
v závěrečné zprávě z realizace). Hodnota ukazatele zůstává po dobu udržitelnosti projektu neměnná.  

 

Monitorovací ukazatele  
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1) Průměrný po čet členů klastru ú častnících se na spole čném projektu 

Průměrný počet členů klastru účastnících se jednoho společného projektu v oblasti VaV a inovací  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu  

Cílová hodnota: není 

 

Průměrný počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a 
závěrečné aj.). Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu 
uvedenému ve zprávě. 

 
2) Sdružené subjekty 

Počet řádných členů sdružených v klastru.  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: není 

 

Počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné aj.). 
Ukazatel je vykazován jako aktuální počet členů klastru k datu uvedenému ve zprávě.  

 
3) Výdaje na výzkum a vývoj 

Výdaje na výzkum a vývoj klastru včetně všech řádných členů sdružených v klastru.  

Jednotka: tis. Kč 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 

 

Hodnota je vždy vztažena k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné 
aj.). Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu uvedenému ve 
zprávě (za uzavřené účetní období). 

 

4) Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota klastru včetně všech subjektů sdružených v klastru. 

Jednotka: tis. Kč 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 

Hodnota je vždy vztažena k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné 
aj.). Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu uvedenému ve 
zprávě (za uzavřené účetní období). 

 

5) Výsledky projekt ů v oblasti VaV, inovace 

Příjemce uvede počet inovací produktů/technologií 5. řádu a vyšších dosažených na základě společné 
činnosti klastru  

Jednotka: počet 
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Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: není 

 

Počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné aj.). 
Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu uvedenému ve 
zprávě  

Pozn. Inovace 5. řádu spočívá ve změně varianty výrobku (např. rychlejší stroj) nebo použité 
technologie, vyšší řády inovací zahrnují nové generace, druhy, rody, příp. kmeny výrobků a výrobních 
technologií; 1.-4. řád inovace zahrnuje pouze racionalizaci výrobních procesů a vlastností výrobku 

 

 

6) Instituce terciárního vzd ělávání a výzkumné ústavy zapojené do aktivit klastr u 

Počet Institucí terciárního vzdělávání a výzkumných ústavů zapojených do aktivit klastru. 

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: není 

Počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné aj.). 
Ukazatel je vykazován jako celkový počet institucí, které byly nebo jsou zapojené do aktivit klastru k 
datu uvedenému ve zprávě. (Opakovaná účast jedné instituce je vykazována pouze jako jedna jednotka 
po dobu trvání projektu a monitoringu). 

 

7) Spolupráce mezi institucemi terciárního vzd ělávání, výzkumnými ústavy a podniky 

Počet člověkodnů věnovaných vědeckými pracovníky (případně pedagogy/studenty) institucí terciárního 
vzdělávání a výzkumných ústavů na aktivity klastru. 

 

Jednotka: člověkoden 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: není 

 

Počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné aj.). 
Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu uvedenému ve 
zprávě. 

 

8) Spole čná setkání min. v ětšiny členů klastru 

Jedná se o uspořádaná setkání (semináře, workshopy, valné hromady apod.) zástupců min. většiny 
členů klastru 

 

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k datu zahájení projektu 

Cílová hodnota: není 
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Počet je vždy vztažen k datu uvedenému v aktuální monitorovací zprávě (průběžné a závěrečné aj.).  
Ukazatel je tedy vykazován jako celková hodnota od data zahájení projektu k datu uvedenému ve 
zprávě. 

 

9) Nově vytvo řená přepočtená pracovní místa 

Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst spojených s realizací projektu.  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 

Hodnoty jsou vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu. Ukazatel je vykazován vždy jako počet 
nově vytvořených pracovních míst za 1 kalendářní rok, poprvé za rok, ve kterém byla započata 
realizace projektu. I v době udržitelnosti projektu je možné, že se dosažená hodnota bude lišit od 0.  

Pracovníkem se rozumí osoba s vazbou na zaměstnavatele v podobě pracovní smlouvy nebo dohody o 
pracovní činnosti.  

Za zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr, jehož pracovní místo vzniklo v přímé souvislosti 
s realizací projektu, se započítá hodnota 1, za zaměstnance pracujícího na vedlejší pracovní poměr 
příslušný zlomek plného úvazku (např. 0,5, 0,75 atd.) a u externího pracovníka se započítá zlomek 
pracovního roku, který skutečně odpracovat (pracovní rok = 8h*počet pracovních dní v daném 
kalendářním roce – např. 8h*230dní = 1840h, pracovník odpracoval 206h, za něj se tedy započítá 0,11 
vytvořeného pracovního místa).  

 

10) Nově vytvo řená p řepočtená pracovní místa - z toho ženy 

Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst pro ženy spojených s realizací projektu.  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 

Hodnoty jsou vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu. Ukazatel je vykazován vždy jako počet 
nově vytvořených pracovních míst za 1 kalendářní rok, poprvé za rok, ve kterém byla započata 
realizace projektu. I v době udržitelnosti projektu je možné, že se dosažená hodnota bude lišit od 0.   

Pracovníkem se rozumí osoba s vazbou na zaměstnavatele v podobě pracovní smlouvy nebo dohody o 
pracovní činnosti.  

Za zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr, jehož pracovní místo vzniklo v přímé souvislosti 
s realizací projektu, se započítá hodnota 1, za zaměstnance pracujícího na vedlejší pracovní poměr 
příslušný zlomek plného úvazku (např. 0,5, 0,75 atd.) a u externího pracovníka se započítá zlomek 
pracovního roku, který skutečně odpracovat (pracovní rok = 8h*počet pracovních dní v daném 
kalendářním roce – např. 8h*230dní = 1840h, pracovník odpracoval 206h, za něj se tedy započítá 0,11 
vytvořeného pracovního místa).  

 

11) Nově vytvo řená p řepočtená pracovní místa – VaV 

Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst ve výzkumu a vývoji spojených s realizací 
projektu 

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 
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Hodnoty jsou vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu. Ukazatel je vykazován vždy jako počet 
nově vytvořených pracovních míst za 1 kalendářní rok, poprvé za rok, ve kterém byla započata 
realizace projektu. I v době udržitelnosti projektu je možné, že se dosažená hodnota bude lišit od 0. 

Pracovníkem se rozumí osoba s vazbou na zaměstnavatele v podobě pracovní smlouvy nebo dohody o 
pracovní činnosti.  

Za zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr, jehož pracovní místo vzniklo v přímé souvislosti 
s realizací projektu, se započítá hodnota 1, za zaměstnance pracujícího na vedlejší pracovní poměr 
příslušný zlomek plného úvazku (např. 0,5, 0,75 atd.) a u externího pracovníka se započítá zlomek 
pracovního roku, který skutečně odpracovat (pracovní rok = 8h*počet pracovních dní v daném 
kalendářním roce – např. 8h*230dní = 1840h, pracovník odpracoval 206h, za něj se tedy započítá 0,11 
vytvořeného pracovního místa).  

Za pracovníky ve výzkumu a vývoji se považují výzkumní pracovníci (vědci a vedoucí pracovníci VaV 
útvarů – zabývají se koncepcí nebo tvorbou nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, nebo 
takové projekty řídí – především zaměstnanci zařazení do hlavní třídy 2 a podskupiny 1237 platné 
klasifikace zaměstnání – rozšířené ČSÚ (dále jen KZAM-R), techničtí a ekvivalentní pracovníci (technici 
– uskutečňují vědecké a technické úkoly, aplikují koncepty a provozní metody - převážně zařazení do 
třídy 31 a třídy 32 KZAM-R) – oproti statistikám ČSÚ se nezapočítávají další pomocní (ostatní) 
pracovníci (řemeslníci, sekretářky a úředníci, kteří se podílí na výzkumných a vývojových činnostech 
nebo jsou začleněni do takových prací, zahrnuti nejsou ani manažeři a administrativní pracovníci, 
jejichž činnosti jsou přímou službou výzkumu a vývoji). 

 

12) Nové vytvo řená p řepočtená pracovní místa – VaV – z toho ženy 

Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst ve výzkumu a vývoji pro ženy spojených 
s realizací projektu.  

Jednotka: počet 

Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku v den podání žádosti o podporu 

Cílová hodnota: není 

Hodnoty jsou vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu. Ukazatel je vykazován vždy jako počet 
nově vytvořených pracovních míst za 1 kalendářní rok, poprvé za rok, ve kterém byla započata 
realizace projektu. I v době udržitelnosti projektu je možné, že se dosažená hodnota bude lišit od 0 

Pracovníkem se rozumí osoba s vazbou na zaměstnavatele v podobě pracovní smlouvy nebo dohody o 
pracovní činnosti.  

Za zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr, jehož pracovní místo vzniklo v přímé souvislosti 
s realizací projektu, se započítá hodnota 1, za zaměstnance pracujícího na vedlejší pracovní poměr 
příslušný zlomek plného úvazku (např. 0,5, 0,75 atd.) a u externího pracovníka se započítá zlomek 
pracovního roku, který skutečně odpracovat (pracovní rok = 8h*počet pracovních dní v daném 
kalendářním roce – např. 8h*230dní = 1840h, pracovník odpracoval 206h, za něj se tedy započítá 0,11 
vytvořeného pracovního místa).  

Za pracovníky ve výzkumu a vývoji se považují výzkumní pracovníci (vědci a vedoucí pracovníci VaV 
útvarů – zabývají se koncepcí nebo tvorbou nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, nebo 
takové projekty řídí – především zaměstnanci zařazení do hlavní třídy 2 a podskupiny 1237 platné 
klasifikace zaměstnání – rozšířené ČSÚ (dále jen KZAM-R), techničtí a ekvivalentní pracovníci (technici 
– uskutečňují vědecké a technické úkoly, aplikují koncepty a provozní metody - převážně zařazení do 
třídy 31 a třídy 32 KZAM-R) – oproti statistikám ČSÚ se nezapočítávají další pomocní (ostatní) 
pracovníci (řemeslníci, sekretářky a úředníci, kteří se podílí na výzkumných a vývojových činnostech 
nebo jsou začleněni do takových prací, zahrnuti nejsou ani manažeři a administrativní pracovníci, 
jejichž činnosti jsou přímou službou výzkumu a vývoji). 
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4 Žádost o platbu 
 
Požadované p řílohy k žádosti o platbu: 
 

• kopie smlouvy o bankovním účtu (pokud má projekt více etap a nedojde ke změně čísla účtu, je 
smlouva povinná pouze u první etapy). 

• kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě (viz Pravidla pro dokládání);  
• kopie kupních smluv; 
• kopie objednávek; 
•  pracovní smlouvy. 
• kopie Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném nebo kopie Mzdových listů zaměstnanců; 
• předepsané tabulky pro mzdové náklady (nutné doložit i v elektronické podobě); 
• kopie cestovních výkazů včetně zpráv o průběhu služební cesty; 
• kopie smluv s externími poradci nebo jiný smluvní vztah s externím poradcem (pokud již nebyla 

předána dříve), pokud byla smlouva sjednána. 
• doklad, že veškerý majetek, k němuž se vztahují způsobilé výdaje zahrnuté do investičních 

položek, je veden v evidenci majetku a řádně odepisován; 
• fotodokumentace (zejména pro prokázání splnění publicity) 
• ostatní doklady a smlouvy, pokud se týkají doložení způsobilosti výdajů v programu Spolupráce – 

Klastry a doklady výstupů z činnosti Klastru; 
• u výběrového řízení všechny nutné dokumenty podle Pravidel pro výběr dodavatele (zadávací 

dokumentace, vítězná nabídka atd.) 
• originál Plné moci s úředně ověřeným podpisem za stranu zmocnitele (případně podpisy, jedná-li 

více osob současně) v případě, kdy ŽoPl nepodepisuje statutární zástupce v souladu s OR (plné 
moci k založení Master účtu a podání žádosti o dotaci ve znění formuláře CI se nevztahují na 
podání ŽoPl) 
Podpis zmocněnce, ověřený, nebo neověřený nemusí být v plné moci obsažen. Akceptace plné 
moci zmocněncem je potvrzena jejím předložením. 

 
Žadatel je povinen v případě vyžádání správcem programu předložit písemné výstupy z činnosti 
Klastru (studie, propagační materiály a jiné). 

5  Přílohy 

5.1 Spole čné přílohy všech dota čních program ů 
 
Aktuální i všechny dřívější verze všech spole čných p říloh dota čních program ů podpory   
 

� Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007—2013 

� Pravidla pro výběr dodavatelů 

� Pravidla etapizace  

� Pravidla pro publicitu 

� Definice malého a středního podniku 

 
naleznete na stránce http://www.mpo.cz/dokument79807.html. 
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Příloha č. 1 – Upřesnění Výzvy v rámci OPPI: program Spolupráce – Klastry   
Výzva II 
 
Tato příloha obsahuje doplňující informace k Výzvě v rámci Opera čního programu Podnikání a 
inovace: program Spolupráce – Klastry - Výzva II  (dále jen Výzva), kterou naleznete na 
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest 
(www.czechinvest.org) pod dotačním programem Spolupráce - Klastry. 
 
Program Spolupráce - Klastry naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení 
– klastrů na regionální a nadregionální úrovni. Klastrům poté nabízí možnost získat dotaci pro pořízení 
hmotného i nehmotného majetku, laboratorních a testovacích zařízení a pro další výdaje spojené 
s projektem klastru. Způsobilé výdaje jsou vymezeny v příloze Výzvy č. 4. 
 
V rámci Výzvy II mohou o dotaci žádat i žadatelé, kteří byli podpořeni již v I. Výzvě. Podporovanými 
aktivitami pro tyto žadatele jsou aktivity směřující k navázání mezinárodní spolupráce, rozšíření klastru, 
propagaci a prohlubování spolupráce mezi členskými subjekty. Žadatelé mohou obdržet podporu až do 
výše 70% skutečně vzniklých nákladů, v režimu de minimis a dle bodu 4.2 Dočasného rámce. Podporu 
lze pro žadatele zvýšit až na částku nepřesahující 500 000 EUR.  
Podmínkou obdržení dotace je v tomto případě prokázání účasti klastru na projektu v mezinárodním 
programu výzkumu a vývoje, na který příjemci podpory není poskytována jiná veřejná podpora. 
V současnosti je takovým programem program CORNET.  
Účast v mezinárodním projektu je pro tyto žadatele jediným závazným ukazatelem programu.  
 
Výzva k programu SPOLUPRÁCE – KLASTRY 
 
Výzvou jsou definovány konkrétní podmínky programu.  Aktuální výzva č. 2 programu 
Spolupráce: 
 
1. Termíny pro p ředkládání žádostí 
 
Žádost o podporu můžete předkládat v době, která je stanovena ve Výzvě. 

• Příjem registra čních žádostí pro žadatele, kte ří se hlásí do standardní části výzvy 
programu Spolupráce Klastry probíhá od 1.3.2010 do 30.5.2010 . 

• Příjem registra čních žádostí pro žadatele, kte ří byli podpo řeni v I. Výzv ě a žádají o dotaci 
dle Do časného rámce,  je zkrácena na dobu od 1.3.2010 do 31.3.2010 

• Příjem plných žádostí pro žadatele, kte ří se hlásí do standardní části výzvy programu 
Spolupráce – Klastry probíhá od 1.5.2010 do 30.9.2010 . 

• Příjem plných žádostí pro žadatele, kte ří byli podpo řeni v I. Výzv ě programu Spolupráce 
Klastry a žádají o dotaci dle pravidel Do časného rámce  probíhá od 1.5.2010 do 30.5.2010.  

• Nejzazším termínem pro ukon čení projektu  je datum 30.6.2013. Doba realizace projektu 
nesmí překročit 3 roky. 

• Žádosti o platbu lze předkládat nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu (týká se jak podání 
žádosti, tak odstranění nedostatků, na které byl Příjemce upozorněn Poskytovatelem). 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Správce programu si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo 
předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

 
2. Vybrané základní pojmy 
 

• Žadatel : žadatelem pro první Výzvu může být pouze podnikatelský subjekt, který je malým 
nebo středním podnikatelem dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 
2008. Žadatel musí mít jednu z právních forem uvedených ve výzvě, tedy podnikatelský 
subjekt, který je právnickou osobou (vybrané právní formy jsou specifikovány v textu Výzvy). 
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• Historie žadatele:  pro program Spolupráce - Klastry není u Leadera žadatele vyžadována 
dvouletá historie v podobě 2 uzavřených účetních období. Pokud žadatel k datu podání 
registrační žádosti podniká po dobu kratší než 2 uzavřená účetní období, bude rating 
zpracován z 2letých finančních údajů za podnikatele, kteří v žadateli uplatňují dohromady 
rozhodující vliv. Konkrétní postup pro výpočet finanční historie žadatele a jeho členů je uveden 
v předchozí kapitole 1.1.3. 

• Sídlo žadatele a místo realizace projektu: lze podpořit pouze ty projekty, které jsou 
realizovány na území České republiky, kromě hlavního města Prahy. Místo realizace tedy 
nemůže být v hlavním městě. Místem realizace může být pouze provozovna příjemce dotace 
registrovaná na živnostenském úřadě.  

• Délka trvání projektu: Maximální délka trvání projektu v programu Spolupráce - Klastry je 
stanovena na 3 roky od data přijatelnosti projektu s dodržením maximálního data ukončení 
projektu 30.6.2013. Při rozdělení projektu na etapy musí žadatelé postupovat dle pravidel 
etapizace projektu.  

 
3. Podporované aktivity jsou: 
 
V programu Spolupráce – Klastry – Výzva II budou podporovány následující typy aktivit, viz. kapitola 2 
Výzvy. 
 

• společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru 

• společné projekty v oblasti inovací a dalších oblastech, pokud nejsou v rozporu se soutěžním 
právem 

• společné projekty v oblasti lidských zdrojů, propagace klastru 

• networking, sdílení know-how, sdílení kapacit 

• Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce Klastry – podpora aktivit 
směřujících k navázání mezinárodní spolupráce, rozšíření klastru, propagaci a prohlubování 
spolupráce mezi členskými subjekty. 
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4. Způsobilé výdaje jsou: 
 
 
a) Způsobilými výdaji pro projekty žadatel ů, kteří byli podpo řeni již v I. Výzv ě, jsou: 
 

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých 
výdajů LIMITY 

Míra 
podpory 

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í S

lu
žb

y 

1 služby poradců, expertů, studie   

70% 

2  Semináře, workshopy   
 70% 

3 Účast na veletrzích a výstavách    70%  

4  Přístup k informacím, databázím   

70% 

5 Marketing a propagace   

 70% 

6 Tvorba webových stránek   

 70% 

7 Povinná publicita   

 70% 

O
so

bn
í 

8 Mzdy a pojistné   

70% 

9 Cestovné   

70% 

D
od

áv
ky

 

10 Materiál   

70% 

 
 
 
 
b) Způsobilými výdaji pro projekty nových žadatel ů, kteří nebyli podpo řeni v I. Výzv ě programu 
Spolupráce Klastry jsou:  
 

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky 
způsobilých výdajů LIMITY 

Míra 
podpory Nařízení Komise č. 

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í 

H
m

ot
ný

 

1 nákup pozemků 

Celkový souhrn 
způsobilých výdajů 
v kategorii 1-7  může 
činit max. 30 % 
celkových způsobilých 
investičních výdajů za 
splnění zvláštních 
ustanovení pro 
jednotlivé způsobilé 

 Regionáln
í mapa 
(RM) 

800/2008, článek 13 

2 úpravy pozemků 
RM 800/2008, článek 13 

3 

inženýrské sítě a komunikace ke 
stavbám 
 

 RM 800/2008, článek 13 

4 nákup staveb 
 RM 800/2008, článek 13 
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5 odstranění staveb 
výdaje. Náklady na 
nákup pozemků smí 
dosáhnout nejvýše 10 
% celkových 
způsobilých 
investičních výdajů 

 RM 800/2008, článek 13 

6 
technické zhodnocení staveb 
nepředstavující modernizaci 

 RM 800/2008, článek 13 

7 Novostavby 
RM 800/2008, článek 13 

8 stroje a zařízení 
 RM 800/2008, článek 13 

9 hardware a sítě 
 RM 800/2008, článek 13 

N
eh

m
ot

n
ý 10 práva duševního vlastnictví 

 RM 800/2008, článek 13 

11 software a data 
   RM 800/2008, článek 13 

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í 

S
lu

žb
y 

12 služby poradců, expertů, studie 
 Max. 40 % celkových 
způsobilých výdajů 

50% 800/2008, článek 26 

13 Školení, rekvalifikace   
 Viz níže 800/2008, článek 39 

14 Účast na veletrzích a výstavách   

50% 800/2008, článek 27 (2. 
účast na veletrhu de 
minimis) 

15 Nájem   
RM  800/2008, článek 13 

16 Semináře, workshopy  
 70% 1998/2006 (de minimis) 

17 Přístup k informacím, databázím  
 70% 1998/2006 (de minimis) 

18 Opravy, údržba 
 Pouze zařízení pro 
VaVaI 

 70% 1998/2006 (de minimis) 

19 Marketing a propagace   
70% 1998/2006 (de minimis) 

20 Tvorba webových stránek   
70% 1998/2006 (de minimis) 

21 Povinná publicita   
70% 1998/2006 (de minimis) 

O
so

bn
í 

22 Mzdy a pojistné   70% 1998/2006 (de minimis) 

23 

Mzdy a pojistné 
výzkumným/technickým 
pracovníkům pro projekt 
průmyslového výzkumu 

Max. 40 % celkových 
způsobilých výdajů 

viz níže 800/2008, článek 31 

24 Cestovné   
70% 1998/2006 (de minimis) 

D
od

áv
ky

 

25 Materiál   
70% 1998/2006 (de minimis) 

26 Síťové neskladovatelné dodávky   
70% 1998/2006 (de minimis) 

 
 
S nastavením rozpo čtu projektu souvisejí následující pravidla a omezen í: 
 
-  náklady na nákup pozemk ů smí dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních 

výdajů 
- stavební náklady  (tj. výdaje č. 1 - 7 v příloze č. 4 Výzvy) pak nejvýše 30 % z celkových 

způsobilých investičních výdajů-  
-  služby poradc ů a expert ů mohou dosahovat maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. 
-  mzdy a pojistné výzkumným/technickým pracovník ům pro projekt pr ůmyslového 

výzkumu  mohou dosahovat maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů.  
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Procentní omezení u výše uvedených způsobilých investičních výdajů vychází z cíle programu 
Spolupráce - Klastry, jímž je napomoci podnikatelům vybudovat si, či rozšířit svou výzkumnou základnu. 
Za rozšíření výzkumně-inovační kapacity se však v programu Spolupráce – Klastry nepovažuje pouhá 
investice do pořízení pozemků či budov (včetně technického zhodnocení). Nákup pozemků/pořízení a 
technické zhodnocení staveb musí doprovázet nákup strojů, zařízení a nehmotného majetku.  
 

Povinná publicita  je spojena s projektem, ne s publicitou firmy, náklady by tedy měly být 
přiměřené a měly by odpovídat požadavkům na Povinnou publicitu.  

 

DE MINIMIS PODPORA:  mzdy a pojistné, cestovné, 2. účast na veletrzích, workshopy, tvorba www 
stránek, atd. (viz příloha Výzvy - Způsobilé výdaje) 

Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006. Tato podpora je poskytována pouze malým a středním podnikům. Podrobný popis těchto 
výdajů je uveden v příloze 2 Výzvy. Tyto výdaje jsou způsobilými výdaji pouze po dobu realizace 
projektu. Dotace na tyto výdaje je poskytována ze 70% maximálně však do výše stanované limitem de 
minimis, který činí 200 000 EUR. Poskytnutá částka nesmí překročit strop 200.000 EUR v období 3 po 
sobě jdoucích zdaňovacích období.  

 
 
Způsobilými výdaji nejsou: 
 

• Leasing 

• Náklady vzniklé nebo uhrazené před dnem přijatelnosti projektu 

• DPH, pokud je Příjemce podpory plátcem DPH 

• Splátky půjček a úvěrů, 

• Sankce a penále 

• Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. 

Kdy mohou vznikat zp ůsobilé výdaje? 

Zahájit realizaci projektu, tj. začít vynakládat 
způsobilé výdaje projektu, můžete až v momentu, 
kdy Vám agentura písemně oznámí, že Vaše 
registrační žádost je tzv. předběžně přijatelná (více 
v kapitole 1.1 Registrační žádost).  
Před tímto datem není možno ani vystavovat 
objednávky a uzavírat smlouvy s dodavateli!  
(více v Obecné části Pokynů v kapitole 3.1 
Způsobilost výdajů) 

 
Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro Operační program Podnikání a inovace naleznete na stránce 
http://www.mpo.cz/dokument70024.html. 
 
5. Forma a výše podpory 
 
V případě nových žadatelů, kteří nebyli podpoření v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry jsou projekty 
podporovány formou dotace, jejíž minimální výše je 3 mil. Kč a maximální 80 mil.Kč. 
 
Dotace je omezena regionální mapou intenzity veřejné podpory. Jednotlivé neinvestiční výdaje mohou 
mít odlišnou míru dotace. Celková poskytnutá dotace ale nesmí přesáhnout limity stanovené regionální 
mapou platnou pro období 1.1.2007 - 31.12.2013. 
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Výše dotace na způsobilé investiční výdaje je tedy rozdělena podle regionu a dle velikosti podniku.  
 

region NUTS II  malý 
podnik  

střední 
podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod  

60 % 50 % 

Jihozápad  50 % 40 % 

Klastry, které byly podpořeny již v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry mohou získat podporu až do 
výše 70 % skutečně vzniklých nákladů v režimu de minimis a dle bodu 4.2. Dočasného rámce. Podporu 
lze pro příjemce podpory z I. Výzvy zvýšit až na částku nepřesahující 500 000 EUR.  
 
 
6. Výběrová kritéria jsou: 
 

Uvedena v Příloze č. 5 Výzvy. 

 

Výběrová kritéria jsou úzce propojena s podnikatelským zám ěrem , jehož osnova je dána v Příloze č. 6 
Výzvy II. 
 

 
Doporučujeme, abyste se již před tvorbou projektu s výběrovými kritérii seznámili a zvážili podle nich 
možnosti úspěchu schválení podpory projektu. 
 
7. Účast v dalších programech podpory: 
 
Na shodné - částečně či plně se překrývající způsobilé výdaje projektu podpořené z tohoto programu 
nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle článku 87(1) Smlouvy o založení 
ES, ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 
 

Další informace o veřejné podpoře a podpoře de minimis (včetně výpočtu za uplynulé tříleté období) 
najdete na webových stránkách CzechInvestu. www.czechinvest.org/verejna-podpora 
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Další informace o veřejné podpoře a podpoře de minimis (včetně výpočtu za uplynulé tříleté období) 
najdete na webových stránkách CzechInvestu. www.czechinvest.org/verejna-podpora 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CI CzechInvest 

CZ-NACE Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ČS Člen seskupení 

DZ Doplňující zpráva 

EU Evropská unie 

FÚ Finanční úřad 

FV Finanční výkaz 

HK Hodnotitelská komise 

IT Informa ční technologie 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 

MSP Malý a st řední podnik 

MZ Monitorovací zpráva 

NUTS Nomenklaturní územní jednotka 

OP Operační program 

OPPI Operační program Podnikání a inovace 

PČZ Průběžná čtvrtletní zpráva 

PEZ Průběžná etapová zpráva 

RŽ Registra ční žádost 

ŘO OPPI Řídicí orgán Opera čního programu Podnikání a inovace 

SF Strukturální fondy 

SW Software 

VP Velký podnik 

VŠ Vysoká škola 

ZZ Závěrečná zpráva 

ŽoPl Žádost o platbu 

 
 
 


