
SpoleËnost Y Soft, s.r.o., jejÌû historie se datuje od roku 2000, se zab̋v· v̋vojem a prodejem 
specializovanÈho softwaru a hardwaru pro tiskov· prost̄edÌ. Myölenka zah·jit podnik·nÌ v tÈto 
oblasti vzeöla z aktivity dvou student̆, ktēÌ jiû na vysokÈ ökole vyvÌjeli softwarovÈ aplikace na 
zak·zku. Z·sadnÌ zlom p̄iöel v roce 2002, kdy se ve v̋vojovÈm oddÏlenÌ zrodil n·pad, kter̋ ovlivnil 
budoucnost firmy na mnoho let dop̄edu. Dnes spoleËnost Y Soft, s.r.o. zamÏstn·v· 40 lidÌ, 
dosahuje roËnÌho obratu tÈmÏ̄ 50 mil. KË a ādÌ se tak mezi v̋znamnÈ podnikatele St̄edoËeskÈho 
kraje. 

PODPORA PODNIKÁNÍ
Program Inovace

Případová studie Y Soft, s.r.o.



Popis projektu – 3. inovace SafeQ

Výzkum a vývoj

Od prvotnÌ myölenky k prvnÌmu prodeji softwaru SmartQ 

(p̄edch̆dce produktu SafeQ) ubÏhly tÈmÏ̄ 2 roky. DokonËenÈ 

ēöenÌ, jehoû z·sadnÌ inovace spoËÌvala v p̄esnosti Ë̇tov·nÌ, bylo 

poprvÈ p̄edstaveno na veletrhu Invex v roce 2003. ZatÌmco 

konkurenËnÌ produkty Ë̇tovaly s p̄esnostÌ 70%, systÈm SmartQ 

Ë̇toval s p̄esnostÌ tÈmÏ̄ 100%. Unik·tnost softwarovÈho ēöenÌ 

r·zem vzbudila z·jem soukrom̋ch firem i vysok̋ch ökol, coû 

motivovalo pracovnÌky v̋vojovÈho oddÏlenÌ firmy Y Soft, s.r.o. 

kvytv·̄enÌ dalöÌch zlepöovacÌch n·vrh̆ a origin·lnÌch ēöenÌ. 

T̄etÌ inovace v ādÏ byla dokonËena v polovinÏ roku 2005, coû byl 

ide·lnÌ okamûik pro pod·nÌ û·dosti o zÌsk·nÌ dotace v r·mci 

programu Inovace. Do projektu bylo tehdy zapojeno 14 

v̋vojov̋ch pracovnÌk̆ firmy a vysokoökolötÌ odbornÌci z Fakulty 

informatiky Masarykovy univerzity v BrnÏ. Firma Y Soft, s.r.o. 

navÌc smluvnÏ spolupracovala s v̋vojovou firmou, kter· 

zajiöùovala hardwarovou Ë·st inovovanÈho ēöenÌ. Projekt 

Ñ3.inovace SafeQì je tedy zaloûen na vlastnÌm v̋zkumu a v̋voji, 

na spolupr·ci firmy s vysokou ökolou a na transferu technologie 

od externÌ v̋vojovÈ firmy. 

Praktické využití

Projekt s n·zvem Ñ3. inovace SafeQì je v ādÏ jiû t̄etÌ inovacÌ 

softwarovÈho zāÌzenÌ, kterÈ obsluhuje a monitoruje tisk 

dokument̆. Srdcem inovace je server SafeQ, kter̋ ovl·d· a 

rozdÏluje tisk v sÌtÌch, a to jak na platformÏ MS Windows, tak 

Linux. NeoddÏlitelnou souË·stÌ tohoto systÈmu je termin·l 

SafeQ, coû je hardwarovÈ zāÌzenÌ umÌstÏnÈ na jednotliv̋ch 

tisk·rn·ch, slouûÌcÌ k p̄ihl·öenÌ uûivatele a komunikaci se 

serverem. Kaûd̋ poûadavek na tisk je p̄ed·n serveru SafeQ, dÌky 

Ëemuû si uûivatel m̆ûe l̇ohu vyzvednout na kterÈkoliv tisk·rnÏ 

v systÈmu. Mezi z·kladnÌ charakteristiky produktu SafeQ pat̄Ì 

nap̄. Ë̇tov·nÌ dle typu projektu, specifikace r̆zn̋ch n·klad̆ 

pro r̆znÈ tisk·rny, novÈ tipy tiskov̋ch front nebo uûivatelsky 

p̄ÌjemnÏjöÌ termin·l. SystÈm SafeQ umÌ obslouûit nejen tisk·rny, 

ale i kopÌrovacÌ stroje a multifunkËnÌ zāÌzenÌ. 

Realizace projektu

é·dost o dotaci vypracovala  firma Y Soft, s.r.o. ve spolupr·ci 

sporadenskou spoleËnostÌ, kter· pro ni zajiöùovala Ë·st û·dosti 

obsahujÌcÌ formul·̄e, p̄Ìlohy, ādu potvrzenÌ a komunikovala 

sagenturou CzechInvest. Se zajiötÏnÌm nÏkter̋ch podklad̆ a 

Ë·sti studie proveditelnosti pom·hali samotnÌ zamÏstnanci, a to 

poskytnutÌm ḋaj̆ k technickÈ Ë·sti projektu a zaznamen·nÌm 

nejd̆leûitÏjöÌch informacÌ t̋kajÌcÌch se inovativnosti produktu. 

HlavnÌm cÌlem projektu bylo nakoupenÌ modernÌch stroj̆ a 

zāÌzenÌ, kterÈ firmÏ umoûnÌ nejenom urychlit v̋robu inovovanÈ 

verze SafeQ, ale takÈ nabÌdnout tento produkt z·kaznÌk̆m 

vevyööÌ kvalitÏ a mnoûstvÌ. Byla pōÌzena technologie pro 

mont·û a p·jenÌ SMD, software OrCAD, logick̋ analyz·tor, 

digit·lnÌ multimetr a dalöÌ zāÌzenÌ nutn· k sÈriovÈ v̋robÏ 

inovovanÈho hardwaru a softwaru. Tyto aktivity byly zah·jeny v 

Ì̄jnu roku 2005. Projekt byl ukonËen v Ì̄jnu roku 2006, kdy bylo 

zakoupeno poslednÌ zāÌzenÌ a byla zah·jena v̋roba a prodej 

systÈmu SafeQ prvnÌm z·kaznÌk̆m. 

N·klady projektu byly hrazeny z vlastnÌch zdroj̆ firmy a pomocÌ 

bankovnÌho v̇Ïru. Firma rovnÏû vyuûila podpory z programu 

Z·ruka od »eskomoravskÈ z·ruËnÌ a rozvojovÈ banky. Dotaci 

spoleËnost obdrûÌ zpÏtnÏ po ukonËenÌ projektu a schv·lenÌ 

û·dosti o platbu Ministerstvem pr̆myslu a obchodu. 

Náklady projektu a získané prostředky z programu Inovace

Rady a doporučení

Přínosy projektu:

l

l

l

l

l

Rozhovor s generálním ředitelem Y Soft, s.r.o. 

Václavem Muchnou

NejvÏtöÌ ṡkalÌ, kterÈmu by chtÏla firma Y Soft, s.r.o. do budoucna 

p̄edejÌt, bylo sdÌlenÌ projektu nap̄ÌË firmou a zejmÈna 

nekoordinovanost zamÏstnanc̆ podÌlejÌcÌch se na projektu. 

P̄ÌËinou byly nejasnÏ vymezenÈ kompetence a odpovÏdnost 

jednotliv̋ch pracovnÌk̆. P̄i p̄ÌötÌ p̄Ìleûitosti by tak firma zvolila 

jednoho z·stupce (projektovÈho manaûera), kter̋ by vedl 

projektov̋ t̋m a byl odpovÏdn̋ za lh̆ty, v̋sledky a komunikaci s 

poradenskou spoleËnostÌ. D̆leûit· je takÈ motivace 

zamÏstnanc̆, ktēÌ jsou do projektu zapojeni. ÿada k̇ol̆ byla 

totiû zajiöùov·na nad r·mec jejich pracovnÌch povinnostÌ. 

Nemalou pozornost je takÈ t̄eba vÏnovat kvalitÏ zpracov·nÌ 

investiËnÌho z·mÏru, tj. peËlivÏ popsat a zd̆vodnit hlavnÌ 

investiËnÌ poloûky, srozumitelnÏ (i pro laiky) vysvÏtlit technickÈ 

parametry projektu a nepodcenit v̋bÏrov· Ì̄zenÌ na dodavatele. 

V okamûiku poskytnutÌ dotace je tÈû nutnÈ pozornÏ si p̄eËÌst 

PodmÌnky poskytnutÌ dotace, tzn. p̄edem vÏdÏt, k Ëemu se 

firma, jako p̄Ìjemce dotace, zavazuje.

zrychlenÌ v̋roby inovovanÈho produktu

zv̋öenÌ flexibility dod·vek spoleËnosti

snÌûenÌ stavu skladov̋ch z·sob

zv̋öenÌ konkurenceschopnosti firmy

vytvōenÌ Ëtȳ nov̋ch pracovnÌch mÌst

 

Jaký byl první impuls k tomu, že jste se rozhodli získat pro svůj 

projekt dotace ze Strukturálních fondů EU?

VÌcemÈnÏ to byla poradensk· firma, se kterou jsme ēöili r̆znÈ 

»·stka

28 772 000 KË

24 491 000 KË

Schv·len· dotace 
(max. 46 % z uznateln̋ch n·klad̆)

N·klady projektu

CelkovÈ n·klady projektu

z toho celkovÈ uznatelnÈ n·klady

11 265 000 KË

internÌ z·leûitosti. Na jednom z naöich rozhovor̆ n·s p̄ivedla k 

myölence, ûe v r·mci financov·nÌ m̆ûeme zkusit i dotace EU.

Jak dlouho trvalo zpracování žádosti, než byla kompletně 

odevzdána?

U n·s trvalo zpracov·nÌ û·dosti relativnÏ dlouho, ale to bylo 

zp̆sobeno zejmÈna tÌm, ûe jsme na zpracov·nÌ nemÏli 

alokov·ny û·dnÈ zdroje. Takûe m̆ûeme Ì̄ct, ûe se jednalo 

p̄ibliûnÏ o 5 mÏsÌc̆ (Ëasto jsme se û·dosti nevÏnovali i nÏkolik 

t̋dn̆), ale re·lnÏ si myslÌm, ûe bÏhem 14 dn̆ bychom  byli 

schopni û·dost zpracovat.

Jaká byla podle Vás spolupráce s agenturou CzechInvest? Měl 

byste nějaké rady, co by se mohlo do  budoucna zlepšit? 

Pro mÏ byla spolupr·ce s CzechInvestem velmi p̄ekvapiv·. 

NeoËek·val jsem takovou ochotu a zejmÈna proaktivnost 

projektov̋ch manaûer̆. MÌsto toho, abych se cÌtil jako na ˙̄adÏ,  

jsem mÏl z naöich setk·nÌ dojem, ûe jsem z·kaznÌk, kter̋ kupuje 

v komerËnÌ firmÏ nÏco velmi drahÈho. Ke zlepöenÌ: to je tÏûkÈ, 

protoûe ādu vÏcÌ asi CzechInvest nem̆ûe ovlivnit, ale my 

bychom urËitÏ uvÌtali zjednoduöenÌ dokladov·nÌ p̄i û·dostech o 

platbu a pravidelnÈ monitoringy  (i kdyû, jak si jednou zvyknete, 

d·l uû v·s to tolik netr·pÌ).

Měli jste již zkušenosti s čerpáním podpory ze strukturálních 

fondů nebo ze státního rozpočtu před tímto projektem? 

Ne. Inovace SafeQ byl n·ö prvnÌ projekt, ale faktem je, ûe po nÏm 

jsme podali celou ādu dalöÌch û·dostÌ do r̆zn̋ch program̆.

Nastaly během realizace projektu nějaké problémy?

NevÌm jak z pohledu CzechInvestu, ale z naöeho byl projekt 

velmi komplexnÌ a dÌky ādÏ okolnostÌ jsme museli nap̄. 

posunout datum ukonËenÌ projektu, û·dat o p̄evod penÏz mezi 

rozpoËtov̋mi kapitolami, obËas podat nÏjakÈ vysvÏtlenÌ. Na 

druhou stranu byl CzechInvest velmi konstruktivnÌ a flexibilnÌ, 

takûe bych v̋öe zmÌnÏnÈ za problÈmy nepovaûoval. 



Operační program Podnikání a inovace

=

=

Program Inovace 2007 - 2013
  
Program Inovace podporuje dva druhy projekt̆   

 inovaËnÌ projekty zav·dÏjÌcÌ inovace do v̋roby
 projekty na ochranu pr·v pr̆myslovÈho vlastnictvÌ 

Program Inovace (část inovační projekty) pomáhá podnikům, které na základě 
vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie 
uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní 

proces. Firmy si budou moci vrámci programu pořídit zejména moderní stroje, 

zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací.

V minulÈm obdobÌ 2004 ñ 2006 pat̄il program Inovace mezi nejoblÌbenÏjöÌ 
dotaËnÌ programy. éadatelÈ v r·mci dvou v̋zev podali celkem 331 projekt̆ z 
oblasti inovacÌ. Dotacemi bylo podpōeno 104 projekt̆ v celkovÈ v̋öi zhruba 1,5 
mld. KË.

lpodnik p̆sobÌcÌ zejmÈna ve zpracovatelskÈm pr̆myslu 
lpodnik musÌ mÌt alespoÚ 2 uzav̄en· po sobÏ jdoucÌ zdaÚovacÌ obdobÌ
lprojekt musÌ b̋t realizov·n v »eskÈ republice mimo hl. m. Praha 

la) inovace produktu - zv̋öenÌ technick̋ch a uûitn̋ch hodnot v̋robk̆, technologiÌ a sluûeb 
lb) inovace procesu - zv̋öenÌ efektivnosti proces̆ v̋roby a poskytov·nÌ sluûeb 
lc) organizaËnÌ inovace - zavedenÌ nov̋ch metod organizace firemnÌch proces̆ a spolupr·ce 
     s firmami a vēejn̋mi institucemi* 
ld) marketingov· inovace - zavedenÌ nov̋ch prodejnÌch kan·l̆* 

*pozn.: c) a d) pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky, pokud souËasnÏ realizujÌ a) nebo b) 

ldotace ve v̋öi 1 - 75 mil. KË pro inovace produktu a procesu 
ldotace ve v̋öi do 2 mil. KË pro organizaËnÌ a marketingovÈ inovace 
lprocentu·lnÌ v̋öe podpory je maxim·lnÏ 60 % a Ì̄dÌ se region·lnÌ mapou maxim·lnÌ mÌry 

vēejnÈ podpory platnou pro obdobÌ 2007 ñ 2013 (k dispozici tÈû na www.czechinvest.org)

Kdo může žádat 
(p̄Ìjemci podpory)

Na co lze získat podporu

(podporovanÈ aktivity)

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a v̋öe podpory) 

Maximální míra veøejné podpory (% z uznatelných nákladù)

Støední Morava
40/50/60

Severovýchod
40/50/60

Severozápad
40/50/60

Støední Èechy
40/50/60

Moravskoslezko
40/50/60

Jihovýchod
40/50/60Jihozápad*

36/46/56

Region NUTS II malý 

podnik

støední

podnik

velký

podnik

Støední Morava, Severozápad,

Støední Èechy, Moravskoslezsko,

Severovýchod, Jihovýchod

*Jihozápad 

(1. 1. 2007 - 31. 12. 2010)

*Jihozápad 

(1. 1. 2011 - 31. 12. 2013)

60 %

56 %

50%

50 %

46 %

40%

40 %

36 %

30%

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:

Agentura pro podporu podnik·nÌ a investic CzechInvest je st·tnÌ p̄ÌspÏvkov· organizace pod̄Ìzen· Ministerstvu pr̆myslu a obchodu »R.

Tento materiál je distribuován bezplatně.

JIHO»ESK› KRAJ

ceskebudejovice@czechinvest.org

⁄STECK› KRAJ

ustinadlabem@czechinvest.org

LIBERECK› KRAJ

liberec@czechinvest.org

KR¡LOV…HRADECK› KRAJ

hradeckralove@czechinvest.org

PARDUBICK› KRAJ

pardubice@czechinvest.org

KRAJ VYSO»INA

jihlava@czechinvest.org

JIHOMORAVSK› KRAJ

brno@czechinvest.org

OLOMOUCK› KRAJ

olomouc@czechinvest.org

MORAVSKOSLEZSK› KRAJ

ostrava@czechinvest.org

ZLÕNSK› KRAJ

zlin@czechinvest.org

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE

STÿEDO»ESK› KRAJ A PRAHA

praha@czechinvest.org

PLZE“SK› KRAJ

plzen@czechinvest.org

KARLOVARSK› KRAJ

karlovyvary@czechinvest.org

programy@czechinvest.org

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 www.czechinvest.org

800 800 777

Èeské Budìjovice

Jihlava

Pardubice

Olomouc

Hradec Králové

Liberec

Ústí nad Labem

Plzeò

Praha 
Ostrava

Brno

Zlín

Karlovy Vary

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
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