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Časté otázky a odpovědi k programu TECHNOLOGIE - Výzva IV 
 
1) Jaký je vztah mezi indikátory 10401 a 10400 (vytvořená a obsazená pracovní místa 10401 se 

neprojeví stoprocentně ve zvýšení v rámci indikátoru 10400 – např. při výpovědi pracovníka bude 

nutné na jeho místo převést stávajícího pracovníka, proto v  indikátoru 10400 se tento stav projeví 

nižším přírůstkem zaměstnanosti)? 

Odpověď: Indikátory spolu nesouvisí. Případný pokles nebo nárůst monitorovacího indikátoru 10400 

nebude mít vliv na splnění indikátoru 10401. 

 

2) Lze vytvořená pracovní místa v rámci indikátoru 10401 naplnit převodem ze stávajících zaměstnanců 

a na uvolněná místa přijmout nové pracovníky - projeví se v indikátoru 10400? 

Odpověď:  Ano. 

 

3) Lze vytvořená pracovní místa v rámci indikátoru 10401 naplnit převodem ze stávajících zaměstnanců 

a na uvolněná místa nepřijmout nové pracovníky - indikátor 10400 nevykáže navýšení počtu 

pracovníků? 

Odpověď:  Ne. 

 

4) Žadatel zaměstnává 8 pracovníků (mikropodnik), propojený podnik má 10 zaměstnanců, takže 

žadatel není mikropodnikem, ale malým podnikem – musí vytvořit nikoliv dvě, ale tři pracovní místa. 

Může žadatel tři vytvořená nová pracovní místa obsadit pracovníky z propojeného podniku? 

Odpověď:  Ne. 

 

5) Mají nějaký vliv agenturní pracovníci na indikátory 10401 a 10400?  

Odpověď:  Ne. 

 

6) Dotaz k sankcím – budou uplatňovány jen v prvním roce, jak v dalších letech udržitelnosti? Co bude 

základem pro sankci - při první sankci z vyplacené dotace, při další sankci základ ve snížené dotaci či 

nikoliv? 

 

Odpověď:  Sankce se budou měřit z vyplacené dotace. Nezávisle z již dříve uplatněné sankce za jiné 

pochybení. 

 

7) Žádám o objasnění postupu při nárůst počtu pracovníků vlivem realizace projektu. Např. žadatel má 

48 pracovníků a podle podmínek programu přijme k ukončení projektu 4 pracovníky. Při podání Žádosti 

o platbu (ŽoPl) musí splňovat podmínku malého podniku. U podání ŽoPl to asi nebude problém, u 

projektů s delší dobou realizace, které mají více etap, jak bude postupováno, pokud např. při dokončení 
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třetí etapy projektu po 24 měsících již žadatel při podání ŽoPl nebude splňovat podmínku malého 

podniku.  

 

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

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

 

8) Dotaz k případné ztrátě statutu malého podniku v souvislosti se zvýšením  obratu -  pokud vlivem 

realizace projektu dojde k překročení hranice obratu pro velikost firmy v  rámci delšího časového 

období jednotlivých etap projektu.  

 

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

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

 

Komentář k dotazům:  

Cílem dané Výzvy je endogenní rozvoj firem. Dle definice MSP rostoucí firma navyšuje tržby a 

zaměstnance.  Z tohoto důvodu byly také nastaveny nové indikátory 21404, 10401, ke kterým se 

žadatel musí zavázat. Žadatel v Podnikatelském záměru uvádí přínosy, ke kterým díky realizací projektu 

dojde, a díky získané dotaci by se měl snažit dané cíle naplnit. Případné nesplnění cílů bude muset 

v Monitorovacích zprávách obhájit a v případě, že nebudou naplněny indikátory povinné k naplnění, 

bude žadateli vyměřena sankce dle Podmínek o poskytnutí dotace.  

Jakékoliv účelové proklamace nebo spekulativní přesuny zaměstnanců jsou nepřípustné.  

Projekt, jehož realizací nedojde k vytvoření nového pracovního místa, nebude podpořen. V souvislosti 

s nově vytvořeným pracovním místem se musí v rámci provozovny navýšit počet zaměstnanců. 

Navýšením počtu pracovních míst se rozumí i pracovní místa vytvořená k  jedné technologii ve 

vícesměnném provozu, tj. jedna technologie, tři směny = tři nová pracovní místa (obsluha CNC 1, 

obsluha CNC 2, obsluha CNC 3)= tři pracovní smlouvy na plný úvazek (nebo např. 6 pracovních smluv 

na poloviční úvazek). 

  

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

porušení podmínek dané výzvy a neproplacení nebo již odebrání  části vyplacené dotace.  

  

Čistě teoreticky může tento případ nastat, pokud žadatel bude realizovat projekt dva roky, bude vést 

hospodářský rok a v roce 2016 přijde o statut malého podniku a tento nově získaný statut středního 

podniku udrží i v roce 2017. 

  

Změna statutu žadatele:  Žadatel je malým podnikem, v roce 2016 přesáhl počet 50 pracovníků a v roce 

2017 také počet 50 pracovníků přesáhne, tak v případě, že žadatel bude účetně uzavírat rok až s 

daňovým přiznáním v polovině roku 2018, tak v době podání ŽoPl, tj. na začátku roku 2018, bude stále 

mít statut malého podniku. 

 


