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Úvod 

Program Aplikace realizuje Prioritní osu 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, specifický cíl 1.1 
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, specifický cíl 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.  
 
Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, 
materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu 
a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a 
k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. 
 
Jde o program s kolovým systémem sběru žádostí a hodnocení, tedy žádosti o podporu jsou 
vyhodnocovány až po termínu ukončení příjmu plných žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory jsou vydávána až po ukončení hodnocení.  
Program bude pro příjem žádostí otevřen až do termínů uvedených v textu výzvy k předkládání žádostí. 
 
Cílem tohoto dokumentu, Pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „Pravidla“), je poskytnout 
žadatelům o podporu základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se 
samotnou realizací projektů.  

Pravidla se skládají ze dvou částí – část obecná je společná pro všechny dotační programy, část zvláštní 
odráží specifika daného programu. Toto je zvláštní část Pravidel pro program Aplikace. Pravidla jsou 
vydávána pouze v elektronické verzi a jsou průběžně aktualizována. 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 podporu, jsou o aktualizaci informováni pomocí nástěnky projektu. 
 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel, resp. příjemce 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, příp. Agentury při posuzování případného 
porušení povinností žadatelem / příjemcem. 

file://///Share/text/volny.CI/SF%202014-2020/Metodika%20a%20implementace/Pokyny%20pro%20žadatele/www.czechinvest.org
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1 Žádost o podporu 

Žádost o podporu do programu Aplikace budete podávat a hodnotit jednostupňově, tj. formou žádosti o 
podporu. Podklady pro hodnocení budou kromě elektronických formulářů, které jsou k dispozici 
v internetové aplikaci ISKP14+ https://mseu.mssf.cz/index.aspx, další povinné a nepovinné přílohy 
Žádosti o podporu 
 
Pokud podáváte prostřednictvím aplikace IS KP14+ žádost o podporu poprvé, je prvním krokem 
registrace žadatele. Návod pro registraci do IS KP14+ naleznete v Obecné části Pravidel pro žadatele. 
 
Žádost o podporu včetně všech jejích příloh budete podávat pouze elektronicky, nikoliv v papírové 
formě. Podání Žádosti o podporu se skládá z následujících kroků: 
 

1. Založení projektu v aplikaci IS KP14+. 
2. Stažení xls formuláře Finančního výkazu (FV) ze stránek 

http://www.czechinvest.org/ekonomicka-prijatelnost-zadatele, jeho vyplnění a nahrání zpět do 
aplikace IS KP14+ do dokumentace projektu. 

3. Naskenovaní a vložení Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát (VZZ) za poslední 2 uzavřená účetní 
období. Naskenované výkazy nahrajte formou jednoho vícestránkového PDF dokumentu, kde 
jako první bude Rozvaha a jako druhý VZZ. Jiné formy doložení nebudou akceptovány – 
například skenování do několika souborů, záměna pořadí výkazů/stránek atd. 

4. Stažení xls formuláře Příloha č. 8 Výzvy – Rozpočet pro program Aplikace; jeho vyplnění a 
nahrání zpět do aplikace IS KP14+ do dokumentace projektu. 

5. Vyplnění on-line záložek žádosti o podporu (viz návod dále).  
6. Vložení všech povinných a relevantních příloh k projektu. 
7. Ověření dat a odeslání celé žádosti o podporu prostřednictvím aplikace IS KP14+, po 

předchozím elektronickém podpisu celé žádosti. 

1.1 Účinná spolupráce 

V monitorovacím systému MS2014+ bude pro žadatele otevřena pouze jedna výzva, do které bude 
možné registrovat Žádosti o podporu. Výzva bude určena pro projekty s účinnou spoluprací. 
 
Dle GBER (General Block Exemption Regulation)1 bod 90) : "„účinnou spoluprací“ se rozumí spolupráce 
nejméně dvou nezávislých stran2 za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného 
cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají 
k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více 
stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní 
výzkum a poskytování výzkumných služeb."  
 
Mezinárodní spolupráce v rámci IraSME 
 
V této výzvě mohou být podávány pouze projekty, které plánují mezinárodní spolupráci s přihláškou 
v rámci IraSME a které budou splňovat následující předpoklady:  
 

1) subjekt (český žadatel nebo konsorcium) bude mít podán projekt v programu Aplikace, 
2) zahraniční partner bude mít podán shodný projekt v rámci svého národního 

dotačního programu  
3) za českého a zahraničního partnera bude v rámci IraSME (International research activities by 

SMEs - www.ira-sme.net) podána společná přihláška 
4) jednotlivý podnik nebude nehradit více než 70 % způsobilých nákladů za celý projekt. 

 
 

                                                      
1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

2 Nezávislými stranami se rozumí podniky, které nejsou propojené či partnerské dle Aplikačního výkladu MSP. 

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-op-pik-obecna-cast-4754.pdf
http://www.czechinvest.org/ekonomicka-prijatelnost-zadatele
http://www.ira-sme.net/
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V rámci programu IraSME je podporována spolupráce pouze se subjekty z následujících zemí a 
regionů: 

- Rakousko 
- Německo 
- Rusko 
- Belgie – Vlámsko a Valonsko 
- Francie – region Nord – Pas de Calais 

 
Bližší informace k programu IraSME naleznete na následující internetové adrese: 
 
http://www.ira-sme.net/ 
 
U mezinárodní spolupráce s ostatními subjekty (např. v rámci programu Horizont 2020) je možné získat 
bodové ohodnocení za ekonomický přínos v rozmezí stanoveném hodnotícími kritérii. Takováto 
spolupráce však nemůže být předmětem projektu v rámci výzvy programu Aplikace. 
 
 
Platba přímých výdajů za členy v rámci konsorcia není možná, všechny subjekty si své výdaje musí 
uhradit ze svých prostředků. 
 
Pro partnery, kteří pobírají institucionální podporu, je zásadní, aby se informovali, zda se ta která 
podpora může využívat pouze na účel, pro který byla vyplacena (např. zda nebyla určena pouze pro 
vzdělávání zaměstnanců apod.), nebo se jí může hradit i ostatní výdaje vč. výdajů na dotační titul.  
 

1.2 Povinné přílohy Žádosti o podporu 

Výzvou je stanoveno poslední nejzazší možné datum podání žádosti o podporu na 30. 4.2016. Žádosti 
podané po tomto datu nebude možné dále hodnotit a budou z procesu hodnocení vyřazeny. 
 
Povinné přílohy žádosti o podporu, kterými jsou: 

a. Rozvaha žadatele a českých partnerů projektu za poslední 2 uzavřená účetní období 
b. Výkaz zisků a ztrát žadatele a českých partnerů projektu za poslední 2 uzavřená účetní 

období 
c. Formulář Prohlášení k žádosti o podporu za žadatele a české partnery projektu 
d. Formulář finanční analýzy za žadatele i české partnery projektu  
e. Podnikatelský záměr 
f. Vyplněná příloha Výzvy – Rozpočet pro program Aplikace (Příloha č. 8). 
g. Nájemní smlouva, v případě, že místo realizace není ve vlastnictví žadatele, či českého 

partnera projektu  
h. Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia 
i. Kopie žádosti nebo přihlášky do programu IraSME 

 
Žadatelem vyplněné údaje v žádosti o podporu musí být plně v souladu s informacemi, které 
jsou uvedeny v podnikatelském záměru a jeho přílohách. 
 
Ostatní dokumenty, které jsou definovány na záložce Přiložené dokumenty, nejsou povinnou přílohou a 
není nutné je vyplňovat, popř. je možné je přímo smazat. Smazání provedete tak, že v horní části 
obrazovky označíte požadovaný typ ke smazání a kliknete na tlačítko „Smazat záznam“.3 

Pod typem přílohy Finanční výkazy lze vložit pouze jeden záznam.  Tímto dokumentem bude Rozvaha, 
Výkaz zisků a ztráty a příloha k účetní závěrce. V případě, že vzhledem k velikosti souboru nebude 
možné vše vložit pod jeden záznam, přidáváte dokumenty přes nový záznam bez vazby na typ 
dokumentu. Totéž platí i u Formuláře finanční analýzy.  
 

                                                      
3 Pokud by systém přílohu smazat neumožnil, vložte pouze prázdný word dokument s názvem např. Plná moc irelevantní. 

http://www.ira-sme.net/
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V případě, že budete do přiložených dokumentů vkládat další přílohy, postupujete obdobným 
způsobem. 
 
 

Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu musí obsahovat: 

- povinné zákonné náležitosti 

- možnost využívání výsledků VaV jednotlivými subjekty konsorcia (např. % podíl z obratu 
při prodeji patentů apod.). 

- podíly na ZV mezi jednotlivými subjekty konsorcia; 

- podíl výzkumu a vývoje na ZV jednotlivých členů konsorcia; 

 
Vzor smlouvy o spolupráci nebude vytvořen. Poslední dva body není nezbytné ve Smlouvě vypisovat. 
Namísto toho můžete do Smlouvy vložit kopii Přílohy č. 8 Rozpočet pro program Aplikace. 
 
V programu Aplikace není povinnou přílohou CBA, jelikož veškeré způsobilé výdaje jsou neinvestiční 
povahy.  
 
Žadatelé, kteří podepisují Žádost o podporu prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci, musí 
povinně, pokud mají plnou moc vloženu pouze do dokumentace projektu, zanést toto zplnomocnění i 
do záložky Plné moci. Správný postup naleznete v Pravidlech pro žadatele – obecná část. 
 

1.3 Ekonomické hodnocení projektu 

Projekty jsou hodnoceny podle následujících kritérií: 
 

 n-1 n 

Zadluženost ≤ 85% 1 2 

ROA ≥ 2% 1 2 

Poměr Požadovaná dotace/ 
aktiva ≤ 0,6 

1 2 

 
Při nesplnění daného kritéria bude přidělena hodnota 0. Pro postup do dalšího hodnocení je nutné získat 
5 bodů z 9. 
 
Zadlužeností se rozumí procentuální podíl cizích zdrojů financování včetně časového rozlišení po 
odečtení vlastních zdrojů a bilanční sumy (Aktiva). 
 
Rentabilitou aktiv (ROA) se rozumí podíl zisku po zdanění včetně nákladových úroků snížených dle 
daňové sazby a celkových aktiv. 
 
Upozornění: Zkreslení údajů pro účely ekonomického hodnocení může být posouzeno podle § 212 
odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon jako dotační podvod. 
 
Návod k vyplnění formuláře pro subjekty, které vedou účetnictví 
Formulář respektuje názvosloví rozvahy a výkazu zisku a ztráty, je tedy nutné jej vyplnit přesně 
v souladu s účetními výkazy žadatele. 
 
Návod k vyplnění Formuláře pro subjekty, které vedou daňovou evidenci (DE) 
Formulář pro DE je stejný jako pro MSP (malé a střední podniky). Pro doplnění budou použity údaje z 
daňových přiznání za poslední dva roky. Je zde rozdíl v terminologii jednotlivých účetních položek. 
Subjekt vedoucí DE proto vyplní formulář podle následujících instrukcí: 
 
1) Část Rozvaha 
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Aktiva = majetek celkem, tedy Hmotný majetek + Peněžní prostředky (v hotovosti i na bankovních 
účtech) + Zásoby + Pohledávky + Ostatní majetek 

Dlouhodobý majetek = Hmotný majetek 

Zásoby = Zásoby 

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden rok) 
= součet těchto dvou buněk se rovná výši pohledávek uvedené v daňovém přiznání 

Finanční majetek = součet peněžních prostředků v hotovosti a peněžních prostředků na účtech 

Vlastní kapitál = aktiva (majetek celkem) – závazky (celkem) 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden rok) = 
součet těchto dvou buněk se rovná výši závazků uvedené v daňovém přiznání 

Ostatní položky v části Rozvaha není potřeba vyplňovat 

2) Část VZZ 

Zde stačí vyplnit pouze údaje v řádku HV za účetní období. Jedná se o údaj vypočtený podle vzorce: 

Řádek 37 DP – ((Řádek 37 DP – ztráta z minulých let)*0,15) 

Ostatní položky v části VZZ není potřeba vyplňovat. 

3) Vyplňte výši požadované dotace 

Nejčastější chyby v souvislosti s finančními výkazy a formulářem FV – fáze Žádosti o podporu: 

 Nejsou doloženy požadované finanční výkazy; je třeba vložit výkazy za poslední uzavřené účetní 
období obsahující sloupec „minulé období“, nebo výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období. 

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

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

 Nejsou vyplněny údaje v některém ze sloupců. 

 Částky jsou chybně vyplněny v Kč namísto v tisících Kč. 

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

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

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.  
 
Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období včetně účetní závěrky je třeba 
naskenovat a v předepsaném formátu pro zasílané přílohy zaslat elektronicky prostřednictvím aplikace 
IS KP14+ společně s žádostí o podporu a formulářem zjednodušeného ekonomického hodnocení na 
agenturu CzechInvest.  
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Příklad naskenované Rozvahy 

 

1.4 Založení projektu 

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

 
 
Nová žádost  
 
Po stisknutí této nabídky se zobrazí seznam programů a výzev. Po kliknutí na vybraný program se 
zobrazí seznam výzev, za konkrétní oblasti podpory, ve kterých je možné založit žádost o podporu. 
Zvolením jedné z výzev se otevře formulář pro vyplnění vlastní projektové žádosti. 
Zde kliknete na 01-Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vyberete Výzvu 
II k programu Aplikace. 
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2. Formuláře Žádosti o podporu 

2.1 Identifikace operace 

 
 
Na záložce „Identifikace operace“ žadatel vyplní „Zkrácený název projektu“, ze seznamu zvolí „Typ 
Podání (Automatické x Ruční)“ a „Způsob jednání“. Doporučujeme zvolit Automatické podání. Po 
finalizaci a podpisu žádosti dojde k automatickému podání. 
 
Přístup k projektu  
„Přístup k projektu“ je formulář pro nastavení sdílení konkrétní projektové žádosti o podporu jinému 
registrovanému uživateli aplikace. Pro zadání nového sdílení je nutné stisknout tlačítko „Nový záznam“ 
a ve zpřístupněném formuláři vyplnit uživatelské jméno osoby, která bude žádost o podporu sdílet. 
Případně je možné zatrhnout přepínač „Editor“, „Čtenář“ nebo „Signatář“ podle práv, která mají být 
přiřazena nasdílenému uživateli.  
- Editor - může žádost o podporu upravovat  
- Čtenář - má umožněn pouze náhled na žádost o podporu bez možnosti úprav  
- Signatář - má pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu (včetně žádosti o podporu) 
v celém jeho životním cyklu. Signatářem může být statutární zástupce žadatele nebo uživatel pověřený 
plnou mocí. U každého projektu musí být min. jeden uživatel s rolí signatář! 
 
Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný certifikační autoritou zaregistrovaný 
elektronický podpis. 
 

 
Jakmile je nastavení sdílení hotovo, musí být potvrzeno tlačítkem „Uložit“. 
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2.1.1 Přístup k projektu 

Uživatel, který Žádost o podporu založil, je určen jako Správce přístupů a má dále právo přidělit či 
odebrat dalším uživatelům příslušné role (oprávnění) k projektu. IS KP14+ rozlišuje role čtenář (data 
jsou zobrazena pouze k náhledu), editor (možnost zápisu změn) a signatář (podepisování předem 
definovaných úkonů v rámci dané žádosti). Pokud tato oprávnění nejsou v souladu se způsobem 
jednání za společnost dle Obchodního rejstříku nebo v souladu s předloženou plnou mocí, nebude na 
takto učiněné úkony brán zřetel. Upozorňujeme, že za daný projekt je vždy zodpovědný 
signatář!  Administrací projektu může žadatel pověřit zmocněnce a to následujícím způsobem: 
 

1) Žadatel vystaví plnou moc zmocněnci, viz www.czechinvest.org/plna-moc-delegovani-
pravomoci 

2) Zmocněnec přes svůj uživatelský účet založí projekt. 

3) Pokud má zmocnitel registraci v ISKP, zmocněnec na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví 
uživatelské jméno zmocnitele a přidělí mu roli signatáře. V opačném případě postupuje dle bodu 
4. 

4) Na záložce „Plné moci“ nastaví zmocněnectyp plné moci = Papírová, uživatelské jméno 
zmocnitele (1) a své uživatelské jméno jako zmocněnce. V případě, že zmocnitel není 
registrovaný do systému, nevyplňuje poradenský subjekt uživatelské jméno zmocnitele, ale 
skutečné jméno a to do položky Zmocnitel neregistrovaný v IS KP14+ (2). Dále vybere 
oprávnění, kterými dle plné moci disponuje (v souladu s plnou mocí), nahraje plnou moc v PDF 
a elektronicky jí podepíše. Tím je záznam zmocnění korektně uložen. 

5) Pro odvolání plné moci slouží stejnojmenné tlačítko, které po stisknutí vytvoří nový záznam pod 
současnou plnou mocí. Tento záznam je potřeba vybrat, aby se zpřístupnily další možnosti. Po 
nastavení důvodu odvolání plné moci je potřeba nahrát dokument zrušení plné moci ve formátu 
PDF a elektronicky volbu podepsat. Po úspěšném odvolání se u záznamu plné moci zobrazí 
zelené zatržítko v poli „zanikla“ a u záznamu odvolání v poli „platnost“. 

6) Zmocněnec si na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví roli signatáře. Žadateli je možné tuto roli 
odebrat, ale není to podmínkou. Žadateli je možné přidělit přístupy dle jeho preferencí. 

http://www.czechinvest.org/plna-moc-delegovani-pravomoci
http://www.czechinvest.org/plna-moc-delegovani-pravomoci
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Žadatel (zmocnitel) nemusí mít elektronický podpis. Pokud za společnost jedná více osob, postačí, 
pokud si registraci v IS KP14+ vytvoří pouze jedna osoba, případně nemusí mít osoby jednající za 
společnost registraci vůbec, viz bod 4. Doložená plná moc musí být nicméně podepsaná v souladu 
s jednáním za společnost. 

2.1.2 Kopírovat 

Volbou „Kopírovat“ se zkopíruje celá žádost o podporu do nového projektu. 

2.1.3 Vymazat žádost  

Volbou „Vymazat žádost“ se odstraní celá žádost o podporu. Po stisknutí volby „Vymazat žádost“ se 
zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete žádost smazat s volbami Pokračovat a Zrušit. Pokud uživatel 
použije tlačítko „Pokračovat“, žádost o podporu se nevratně vymaže. Tlačítkem „Zrušit“ se uživatel vrátí 
zpět k vyplňování. 

2.1.4 Kontrola  

Volbou „Kontrola“ se pustí kontroly na vyplnění všech povinných polí a další kontroly navázané k žádosti 
tzv. finalizační. Po spuštění kontroly se objeví výsledek operace.  

Pokud kontrola našla chyby a je potřeba něco v Žádosti o podporu opravit, je výsledkem operace 
seznam jednotlivých chyb. U chyb jsou aktivní odkazy na formuláře, ve kterých se problémy vyskytují. 
Pro napravení problémů je možné kliknout přímo na aktivní odkaz, který uživatele nastaví na formulář 
(záložku), kde je potřeba chybu opravit. Pokud kontrola nenašla chyby, zobrazí se hláška „Kontrola 
proběhla v pořádku“. 
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2.1.5. Finalizace  

Před vlastní finalizací probíhají na Žádosti o podporu všechny kontroly. Pokud kontrola najde chyby, 
pak se zobrazí jejich seznam s aktivními odkazy a je nejprve potřeba všechny chyby odstranit. Pokud 
kontrola nenajde chyby, pak je žádost finalizována. Finalizaci je možné stornovat tlačítkem „Storno 
finalizace“ v horní šedé liště (objeví se až po provedení finalizace). Tlačítko je dostupné pouze uživateli 
s rolí signatáře. 

2.1.6. Tisk  

Tisk spustí vytisknutí žádosti o podporu do PDF (Adobe Acrobat Reader) 
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2.2 Projekt 

 

 
 
Na tomto formuláři žadatel vyplní „Název projektu CZ“, „Název projektu EN“, „Anotaci Projektu“, ve které 
stručně popíše předmět předkládaného projektového záměru, ze kterého bude jednoznačně patrné 
zaměření projektu, „Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu“. 
 
Zkontrolujte, zda je předpokládané datum zahájení realizace projektu nastaveno nejpozději na 6 
měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu a předpokládané datum ukončení projektu 
max. na 36 měsíců od data registrace žádosti o podporu. Pokud tomu tak není, je potřeba tyto data 
opravit. 
 
Příklad: 
 
datum registrace žádosti o podporu: 30. 4. 2016 
nejzazší termín pro ukončení realizace projektu: 29. 3. 2019 
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Ze seznamu doplní „Jiné peněžní příjmy a Příjmy dle článku 61“ dle výše uvedeného vzoru. V programu 
Aplikace projekty nevytváří jiné peněžní příjmy ani příjmy dle článku 61.  
 
V Doplňkových informacích doporučujeme, aby nebyl zaškrtnutý checkbox Realizace zadávacích 
řízení na projektu. Při ponechaném zaškrtnutém checkboxu bude nutné již ve fázi podání Žádosti o 
podporu vyplnit základní informace o minimálně jednom zadávacím řízení (informace dále). 
 
V této fázi je dostatečné, pokud žadatel ponechá zaškrtnutý pouze jediný checkbox, a to Veřejná 
podpora. Zbylé checkboxy ponechte nezaškrtnuté. 
 

2.3 Popis projektu 
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Na záložce „Popis projektu“ žadatel vyplní všechna dostupná pole, kde stručně, ale výstižně odpoví 
na jednotlivé otázky takovým způsobem, aby bylo již od začátku zjevné, co je předmětem projektu, jaké 
problémy řeší a jaké si stanovuje cíle. U kolonky „Jaké aktivity v projektu budou realizovány“ žadatel 
uvede typ podporované aktivity, která se objevuje v projektu. Vždy to mohou být dvě varianty: 
Průmyslový výzkum a Experimentální vývoj nebo čistě Experimentální vývoj. Varianta čistě 
výzkumného projektu možná není, jelikož max. podíl ZV v této aktivitě se může rovnat 50%. 
 
Na tomto formuláři v kolonce „Co je cílem projektu“ povinně uvede předpokládaný podporovaný 
výsledek VaV. Podporované výsledky VaV jsou stanoveny ve Výzvě. 
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2.4 Specifické cíle 

 
 
Na záložce „Specifické cíle“ žadatel vyplní pouze „Název“, a to z volby, která je mu nabízena 
v seznamu a „Procentní podíl“. Vzhledem k tomu, že k programu Aplikace se váže pouze jediný 
specifický cíl, a to Zvýšit inovační výkonnost podniků, vyplní žadatel tuto záložku přesně dle 
výše uvedeného vzoru! 
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2.5 Umístění 

 
 
Na záložce „Umístění“ žadatel vyplní „Místo realizace“ a „Dopad projektu“ na úrovni obce. Místo 
realizace a dopadu projektu budou v  žádosti o podporu vždy shodné! Postup je zobrazen na 
dalších obrazovkách. Záznamy se zadávají pro všechna místa realizace uvedená na záložce Adresy 
subjekty s typem adresy R – adresa místa realizace, a to za všechny české partnery projektu. 
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Po kliknutí na tlačítko „Obec“ se žadateli objeví seznam všech obcí, v rámci kterých mohou mít žadatelé 
místo realizace projektu. Z tohoto seznamu si vyberou konkrétní obec a stisknutím šipky přidají 
požadovanou adresu do místa realizace. V případě více míst realizace projektu se toto opakuje. Totéž 
se provede i u „Dopadu projektu“. Uložení se provede proklikem na tlačítko „Uložit a zpět“. 
 

 
 
Po uložení bude výsledná záložka vypadat dle následujícího obrázku. 
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2.6 Subjekty projektu 

Na záložce „Subjekty projektu“ vybere žadatel ze seznamu „Typ subjektu“ označení 
Žadatel/příjemce.  
 
Žadatelem/příjemcem může být v programu Aplikace pouze podnikatelský subjekt  
 
V případě, že žadatel bude mít v projektu (a tedy i konsorciu) další české partnery, je nutné přes 
tlačítko „Nový záznam“ přidat do Subjektů projektu všechny členy konsorcia.  
 
Tito členové vyberou jako typ subjektu Partner zapojený do realizace operace. Postup vyplňování 
uvedený dále je pro všechny subjekty stejný s výjimkou záložky CZ-NACE, kterou partner nemá 
zpřístupněnu, a záložky Subjekty projektu, kde Partner musí navíc vyplnit popis Zapojení partnera do 
jednotlivých fází operace (viz obrázek výše).  
 
Žadatel vyplní „Identifikační číslo“ a klikne na tlačítko „Validace“. Tím se mu do této záložky načtou data 
týkající se základních informací o žadateli včetně statutárních orgánů. Dále doplní „DIČ/ VAT ID“ a ze 
seznamu vybere „Typ plátce DPH“. 
 
  Dále je nutné vyplnit „Počet zaměstnanců, Roční obrat (EUR) a Bilanční sumu roční rozvahy 
(EUR)“ za celou skupinu, opět dle Aplikačního výkladu MSP 
(http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf), ve kterém rovněž naleznete i 
způsob stanovení kurzu EUR x Kč. Tyto údaje jsou rozhodné pro stanovení velikosti podniku! Údaje je 
nutné vyplnit vždy tak, aby výsledná velikost podniku odpovídala aktuálnímu statusu MSP, který 
žadatel zjistil v souladu s definicí MSP. 
 

http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf
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2.7 Adresy subjektu 

 
 
Na záložce „Adresy subjektu“ žadatel opětovně vyplní Adresu místa realizace projektu, a to do až do 
úrovně čísla popisného/orientačního. Nejdříve se u „Typu adresy“ označí „Adresa místa realizace“ a její 
výběr se potvrdí „šipkou směřující doprava“. Následně se klikne na tlačítko „Nový záznam“ a vyplní se 
„Obec a PSČ“, prostřednictvím seznamu, a to až do úrovně čísla popisného/orientačního“.  
 
Bude-li místo realizace projektu realizováno v novém objektu, který se připravuje a nemá 
doposud přidělené konkrétní číslo popisné/orientační, pak se tato záložka nevyplňuje. Je však 
nutné o tom informovat prostřednictvím dokumentu vloženého do Příloh žádosti o podporu! 

2.8 Osoby subjektu 

Na záložce „Osoby subjektu“ musí být vyplněna osoba/osoby, které budou mít statut „Hlavní kontaktní 
osoby“ a „Statutárního zástupce“, přičemž může jít o jednu a tutéž osobu nebo o rozdílné osoby. Osoby 
subjektu přidáte prostřednictvím tlačítka „Nový záznam“, vyplní se „Jméno, Příjmení, Mobil a Email“ a 
současně se zatrhne checkbox „Hlavní kontaktní osoba a/nebo Statutární zástupce“. V případě více 
statutárních zástupců není nutné vyplňovat všechny, počet však musí odpovídat způsobu 
jednání za společnost, který je uveden v obchodním rejstříku. 
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Záložka „Účty subjektu“ není povinnou záložkou Žádosti o podporu a není ji tedy nutné 
vyplňovat. 

2.9 Cílová skupina 

Na záložce „Cílová skupina“ žadatel přes nový záznam z nabízeného seznamu vybere „Cílovou 
skupinu“ a doplní „Popis cílové skupiny“. V případě, že je projekt podáván za konsorcium, jehož součástí 
je vysoká škola nebo výzkumná organizace (případně oboje), pak je nutné přidat přes tlačítko Nový 
záznam ještě jednu (nebo dvě) Cílovou skupinu, a to buď Vysoká škola, nebo Výzkumná organizace. 
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2.10 Účetní období 

 
Na záložce „Účetní období“ může žadatel přes „Nový záznam“ vyplnit údaje o svém účetním období. 
Zda účtuje dle kalendářního roku, nebo hospodářského roku. Tento formulář není povinný k vyplnění. 
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2.11 CZ-NACE 

 
 
Na záložce „CZ-NACE“ zvolí žadatel konkrétní CZ-NACE dle činnosti, ke které se výstup projektu 
váže. Toto CZ-NACE nemusí mít žadatel v době podání uvedené v registru ekonomických 
subjektů a příslušnou podnikatelskou činnost nemusí mít zaregistrovanou ani u příslušného 
živnostenského úřadu. Tato povinnost vzniká žadateli nejpozději k podpisu Podmínek 
poskytnutí dotace.  
 
Výběr CZ-NACE probíhá obdobným způsobem jako výběr adres, který byl již popsán v předchozím 
textu. V seznamu žadatel označí konkrétní CZ-NACE a klikem na „šipku směřující doprava“ provede 
požadovaný výběr. Po dokončení editace je nutné záznam uložit. 
 
CZ-NACE, na které se bude projekt zaměřovat, u sebe musí mít zaškrtnutý checkbox „Je součástí 
projektu“. 

2.12 Rozpočet základní 

V programu Aplikace je povinnou součástí Žádosti o podporu vyplněná Příloha č. 8 Výzvy – Rozpočet 
pro program Aplikace. V tomto xls souboru žadatel povinně vyplňuje pouze žlutá pole (ostatní jsou 
zamčená pro editaci). Do hlavičky tabulek pro každý subjekt povinně vyplní Obchodní název, 
z rozbalovacího menu vybere míru podpory dle Výzvy do programu Aplikace pro jednotlivé podporované 
aktivity (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, případně oboje) a následně vyplní rozpočet.  
 
V tuto chvíli mu tabulka automaticky vypočítá míru podpory za celý projekt, z níž se do MS 2014+ 
dopočítá procento vlastního financování na záložce Přehled zdrojů financování, celkové způsobilé 
výdaje projektu a dotaci za projekt. Tabulka zároveň zkontroluje, zda není překročena výše ZV za 
Průmyslový výzkum (max. 50% z celkových ZV), minimální a maximální výše dotace a míra podpory 
pro žadatele, jako i případné další partnery projektu. 
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Celkové způsobilé výdaje z Přílohy č. 8 zadá žadatel do systému ISKP14+ na záložce Rozpočet 
základní. Tyto výdaje přitom musí být rovněž v souladu s výdaji uvedenými v podnikatelském záměru. 
 

 
 
Změny v rozpočtu, resp. v poměrech financování bude možné provádět až do data vydání Rozhodnutí. 
Po tomto datu budou uvedené poměry považovány za závazné a neměnné po celou dobu realizace 
projektu. Změny v absolutních číslech budou možné prostřednictvím změnového řízení i po datu 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Prodej prototypu je možný do výše hodnoty materiálových nákladů. Pokud je prodejní cena prototypu 
vyšší, rozdíl mezi prodejní cenou a cenou materiálových vstupů bude odečten od poskytnuté dotace, tj. 
dotace bude snížena nebo ji příjemce bude povinen vrátit (v případě, kdy je dotace příjemci již 
proplacena).  
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2.13 Přehled zdrojů financování 

 
 
Na záložce „Přehled zdrojů financování“ nejdříve žadatel ze seznamu položky „Způsob financování 
vlastního podílu“ vybere Národní soukromé zdroje. Poté dle  míry podpory, která mu vyšla v Rozpočtu 
pro program Aplikace dopočítá % vlastního financování“. Míra soukromého spolufinancování se vypočte 
podle tohoto vzorce: 
 

𝑚í𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑘𝑟𝑜𝑚éℎ𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í (%) = 100% − 𝑚í𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑦 (%) 
 
Následně data uloží a klikne na tlačítko „Rozpad financí“. Po tomto kroku se mu vyplní všechny ostatní 
údaje na záložce. 

2.14 Etapy projektu 

Etapa projektu se přidá přes tlačítko „Nový záznam“. Vyplní se „Název etapy“, „Předpokládané datum 
zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“ a „Popis etapy“, ve kterém bude stručně uvedeno, co je 
předmětem dané etapy a jaký je její výstup. V „Popisu etapy“ doporučujeme zaměřit se na souhrnný 
výstup etapy projektu. Důvodem je v budoucnu maximálně eliminovat počet změnových řízení. 

Předpokládané datum zahájení u první etapy se musí shodovat s předpokládaným datem zahájení 
realizace projektu, který je uveden ve formuláři „Projekt“, stejně tak předpokládané datum ukončení u 
poslední etapy se musí shodovat s předpokládaným datem ukončení realizace projektu, který je uveden 
ve stejném formuláři. Předpokládaná data zahájení jednotlivých etap se mohou překrývat, nesmí však 
být mezi jednotlivými etapy neuvedené (volné) období. 
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Následujícím způsobem můžete vložit další etapy projektu, tak, jak je máte uvedeny v rozpočtu projektu 
(Příloha č. 8 Výzvy) a v Podnikatelském záměru. 

2.15 Finanční plán 

Počet záznamů ve formuláři Finanční plán se bude shodovat s počtem etap, které jsou uvedeny ve 
formuláři Etapy projektu. Každý záznam se provede přes tlačítko „Nový záznam“, následně se vyplní 
editovatelná pole, tj. 

- „Datum předložení“, které odpovídá datu, kdy bude předkládaná žádost o platbu (nejdříve 
v den předpokládaného data ukončení etapy), 

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

- „Vyúčtování – Investice“, ve kterém se uvede součet investičních způsobilých výdajů 
plánovaných na etapu4, 

- „Vyúčtování – Neinvestice“, ve kterém se uvede součet neinvestičních způsobilých výdajů 
plánovaných na etapu. 

 

Po vyplnění všech záznamů doporučujeme provést Kontrolu shody částek finančního plánu a rozpočtu. 
Tato kontrola Vám ověří, zda hodnoty z formuláře Rozpočet základní je shodný s hodnotami ve formuláři 
Finanční plán. Hodnota celkových způsobilých výdajů na záložce Rozpočet základní se musí rovnat 
součtu položek Vyúčtování neinvestice na záložce Finanční plán. 

                                                      
4 V Aplikacích bude hodnota Vyúčtování – Investice vždy nulová, neboť v tomto programu jsou všechny ZV neinvestičního 
charakteru.  



 
 

26 

 
 

2.16 Indikátory 

V programovacím období 2014 – 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) jsou indikátory rozděleny do dvou skupin, a to: 
 

- Indikátory povinné k naplnění -  to jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů 
povinných k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. 

- Indikátory povinné k výběru - u těchto žadatel nestanovuje cílovou hodnotu. 
 
Ve formuláři jsou předdefinovány konkrétní Indikátory vztahující se k programu Aplikace. Konkrétně se 
jedná o indikátory: 

1) Povinné k výběru 
- 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 
- 20702 Počet nově vytvořených pracovním míst, zaměstnanci VaV – ženy 
- 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 
- 20101 Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami5 

2) Povinné k naplnění 
- 21610 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu6 

 
U Indikátorů povinných k výběru je nutné vyplnit „cílovou hodnotu“ a „datum cílové hodnoty“.  
Jako cílová hodnota bude vždy uvedena 0, jako datum cílové hodnoty bude vždy uvedeno 
předpokládané datum ukončení projektu.  
 
U Indikátorů povinných k naplnění je nutné vyplnit „výchozí hodnotu, datum výchozí hodnoty, cílovou 
hodnotu a datum cílové hodnoty“.  
Jako výchozí hodnota bude vždy uvedena 0, jako datum výchozí hodnoty bude uvedeno předpokládané 
datum zahájení projektu. 
Cílová hodnota odráží počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu. Datum cílové 
hodnoty odráží nejzazší datum, do kterého se žadatel zaváže dosáhnout určené cílové hodnoty (resp. 
předpokládané datum ukončení projektu). 

                                                      
5 Jelikož je Žadatelem v této výzvě vždy podnikatelský subjekt bude se vyplňovat vždy „0“ bez stanovení cílové hodnoty. 
6 Tento počet se vztahuje k podporovaným výstupům projektu, a to i těm, které nejsou přihlášeny. 
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2.17 Horizontální principy 

 
 

 
 
U všech horizontálních principů uvede žadatel neutrální vliv na horizontální princip. 

2.18 Klíčové aktivity 

 
Na záložce „Klíčové aktivity“ žadatel vydefinuje aktivity, které jsou předmětem podnikatelského 
záměru, a které uvedl na záložce „Popis projektu“. Klíčové aktivity jsou definovány ve Výzvě I. 
v kapitole Podporované aktivity a jedná se o realizaci průmyslového výzkumu a vývoje. Klíčová/é 
aktivita/y se vloží po kliknutí na „Nový záznam“. Dále se napíše název „Klíčové aktivity (Realizace 
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (JEN program APLIKACE))“ a „Popis klíčové aktivity“ 
a nakonec se klikne na „Uložit“. Přehled nákladů není nutné vyplňovat.  
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2.19 Čestná prohlášení 

Žádost o podporu není možné podat, dokud na záložce „Čestná prohlášení“ žadatel neodsouhlasí 
všechna uvedená čestná prohlášení. Odsouhlasení se provede po výběru čestného prohlášení a 
zatrhnutím checkboxu „Souhlasím s čestným prohlášením“. 

2.20 Přiložené dokumenty 

 
 
Veškeré povinné i nepovinné přílohy Žádosti o podporu se do aplikace ISKP14+ vkládají dle obrázku 
výše. 
 
Ochrana obchodního tajemství:  
Doporučujeme, aby žadatel do svých podnikatelských záměrů uvedl formulaci, že se jedná o obchodní 
tajemství, což je jedna z podmínek, aby se o obchodní tajemství skutečně jednalo. 

2.21 Kategorie intervencí 

V tomto formuláři se jednotlivá data vybírají z předdefinovaných seznamů. Konkrétně pak: 

1. Tematický cíl – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, Zvýšit inovační výkonnost 
podniku, 100%. 

2. Oblast intervence – se vyplňuje přesně dle metodiky Kategorizace – kód intervence, která je 
dostupná na stránkách CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-1-
kategorizace-kod-intervence-4834-cz.pdf), konkrétně pak: 

 MSP – 100% intervence do kódu 061. 

Oblast intervence se vyplňuje pouze za žadatele, nikoliv už za případné další české partnery. 
Kód tedy bude vždy 061 a procento 100 %.  

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-1-kategorizace-kod-intervence-4834-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-1-kategorizace-kod-intervence-4834-cz.pdf
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3. Forma financování – Nevratný grant 100% 

4. Ekonomický aktivita – dle zaměření projektu 

 
 

5. Mechanismus územního plnění – Nepoužije se. 

6. Lokalizace – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle podílu podpory z celkové české 
podpory na projekt alokované na daném území.7 

7. Typ území – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle podílu podpory z celkové 
české podpory na projekt alokované na daném území.8 

 
Příklad vyplnění formuláře Kategorie intervencí: 

                                                      
7Tento údaj je možné najít v Příloze č. 8 – Rozpočtu pro program Aplikace, pokud má žadatel/partner projektu pouze jedno místo 
realizace. 
8 Tento údaj je možné najít v Příloze č. 8 – Rozpočtu pro program Aplikace, pokud má žadatel/partner projektu pouze jedno místo 
realizace. 
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2.22 Veřejné zakázky 

V případě, že se žadatel rozhodne ponechat zaškrtnutý checkbox „Realizace zadávacích řízení na 
projektu“, je nutné, aby vyplnil všechna editovatelná pole a nakonec vše uložil. Další zakázku je možné 
přidat přes tlačítko Nový záznam. 
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2.23 Finalizace, kontrola a podání žádosti o podporu 

Po vyplnění všech výše uvedených formulářů doporučujeme provést kontrolu. V případě, že je vše 
v pořádku, kliknete na odkaz „Finalizace“ (to bylo již popsáno na začátku tohoto textu) a poté na záložku 
„Podpis žádosti“, kde připojíte elektronicky podpis. Tímto krokem dojde k odeslání žádosti o podporu, 
máte-li nastavené automatické odeslání žádosti. 
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ANO 

ANO 

NE 

NE 

3 Příjem žádostí o podporu – grafické schéma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hodnocení projektu 

Požadované přílohy, které žadatel dokládá k vydání Rozhodnutí: 

- Údaje o spojených podnicích 

 

5. Seznam kontaktních míst 

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

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
žádosti o podporu včetně předložených příloh 

Založení projektu, vyplnění a odeslání žádosti 
o podporu včetně příloh v požadované lhůtě 

Oprava chyb/doplnění 

Výzva k opravě/doplnění 

Postoupení projektu k věcnému hodnocení 
 

Vyřazení plné žádosti o podporu 
z dalšího hodnocení s uvedením 
důvodů nepřijatelnosti 

http://www.czechinvest.org/czechinvest-v-regionech

