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Podnikatelský zám ěr (osnova)   
 

 

1 Identifika ční 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 (studie proveditelnosti) 
1.4 Popis projektu (uveden v registrační žádosti doplněn o soulad projektu s cíli programu 

Rozvoj) 
1.5 Stručná charakteristika předkladatele projektu  (max. 250 slov) 
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 i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, 

VDA, GLP/GMP apod.) 
1.6 Systém rozvoje lidských zdrojů žadatele (vzdělávání, zvyšování kvalifikace, 

hodnocení, motivace zaměstnanců)  
1.7 Doposud realizované projekty (i nepodporované z EU či veřejných zdrojů) v horizontu 

10 let 
1.8 Plánované projekty  
1.9 Udržitelnost projektu (žadatel popíše, jak bude projekt pokračovat v období 

udržitelnosti) 
1.10 Shrnutí za kapitolu – pokud možno v tabulce  
 

2 Podrobný popis projektu  
2.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu 
2.1.1 Specifikace předmětu projektu (co je přínosem projektu, v čem je jedinečný pro firmu, 

region,v rámci EU?) 
2.1.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo. Splnění závazného ukazatele, vliv projektu na 

monitorovací ukazatele, další výstupy. 
2.1.3 Splnění podmínek programu Rozvoj:, např. Jak projekt umožňuje rovný přístup mužů 

a žen, atd. 
2.2 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu (znalosti a zkušenosti s realizací 

obdobných projektů v horizontu 10 let) 
2.2.1 Stručná charakteristika projektového týmu (doložit  strukturovanými životopisy - platí 

pro projekty s požadovanou dotací od 15. mil. Kč) 
2.2.2 Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců spojených s 

přípravou a/nebo realizací projektu (platí pro projekty s požadovanou dotací od 15. 
mil. Kč) 

2.2.3 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod 
jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu (vyžaduje-li to 
pořizovaná technologie, jinak platí pro projekty s požadovanou dotací od 15. mil. Kč 
výše) 

2.2.4 Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (z toho 
ženy) ve srovnání před a po realizaci projektu (včetně kvalifikace + rok). Specifikovat 
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nově vytvořená pracovní místa v rámci realizace projektu (platí pro projekty 
s požadovanou dotací od 15. mil. Kč výše) 

2.3 Vliv projektu na životní prostředí. Popis u jednoduchých projektů (snížení produkce 
odpadu na jednotku produkce,snížení produkce emisí na jednotku produkce, snížení 
energie na jednotku produkce)Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) 

 

3 Technická specifikace projektu  
 
3.1 SWOT analýza žadatele 
3.2 SWOT analýza projektu 
3.3 Podrobná specifikace parametrů pořizované technologie, porovnání se stávajícím 

(výchozím) stavem 
3.4 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) 
 

4 Časový harmonogram projektu 
4.1 Zahájení projektu 
4.2 Ukončení projektu 
4.3 Členění do etap 
4.4 Udržitelnost projektu po jeho ukončení 
 

5 Marketingová analýza  
5.1 Popis trhu 
5.1.1 Definice zákaznických segmentů 
5.1.2 Potenciál trhu, vývoj trhu 
5.1.3 Popis konkurence 
5.1.4 Odběratelé (zajištění odbytu) 
5.1.5 Dodavatelé 
5.1.6 Možné substituty produktu 
5.2 Marketingová strategie 
5.2.1 Popis produktu 
5.2.2 Cena 
5.2.3 Propagace 
5.2.4 Distribuce 
5.3 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků)  
  

6 Finanční analýza projektu ( řešeno jednotn ě finan ční kalkula čkou, vstupní hodnoty 
dodány prost řednictvím eAccountu) 

6.1 Základní ekonomické ukazatele viz. Tabulka 
 
Bod 6 podnikatelského zám ěru zahrnuje pouze bod 6.1, protože tabulky k 
bodům 6.2. a 6.3 jsou samostatnou p řílohou Plné žádosti v eAccountu. 
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6.2 Náklady a výnosy spojené s projektem (výstupem je tabulka obsahující veškeré 
náklady spojené s projektem v členění na provozní a investiční a veškeré výnosy 
spojené s projektem; to vše dle jednotlivých let realizace projektu), viz. tabulky k 
Finanční realizovatelnosti projektu. 

6.3 Zdroje financí (tabulka obsahující veškeré finanční zdroje, které budou uvedeny ve 
vztahu k bilanci investičních a neinvestičních potřeb v členění na vlastní zdroje 
žadatele, jiné privátní zdroje, úvěry poskytnuté bez státní záruky, se státní zárukou, 
zdroje z národních dotačních titulů, celkové národní příspěvky, dále EU granty a 
případně další zdroje nadnárodní (úvěry od EIB, Bondy apod.), ), viz. tabulky k 
Finanční realizovatelnosti projektu. 

7 Závěr  
Shrnutí relevantních údajů z projektu  
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Následující tabulky budou uvedeny v odpovídajících bodech podnikatelského záměru (PZ) 
 
ad 6.1) 
Tabulka – vývoj základních ukazatelů 

Ukazatel jednotka  n-2 n-1 n n+1 n+2 
Výkony tis. Kč      
Tržby za prodej vlast. výr. a 
služeb 

tis. Kč      

Export tis. Kč      
Přepočtený počet 
pracovníků 

počet      

Provozní hospodářský 
výsledek 

tis. Kč      

Přidaná hodnota tis. Kč      
Spotř. materiálu a energie a 
služby 

tis. Kč      

n rok/y realizace projektu 

 
ad 5.1.4) 
Přehled odb ěratelů n-2 n-1 n n+1 n+2 
      
      
      
      
      
      
      
% objemu produkce / hodnota v Kč 
n rok/y realizace projektu  
 
 
ad 5.1.5) 
Přehled dodavatel ů n-2 n-1 n n+1 n+2 
      
      
      
      
      
      
      
% objemu produkce / hodnota v Kč 
n rok/y realizace projektu  
 
 


