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FOND VYSOČINY
PROGRAM „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

FV02760.0096

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Aleš Dvořák
se sídlem:
IČO:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Heřmanická 1560, 676 02 Moravské Budějovice 
88160882

Waldviertler Sparkasse Bank AG 
číslo účtu: 9400005012/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Automatizace výrobního procesu", blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").
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ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: sto-padesát-tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky j

Příjemce. j

Celkové náklady projektu 300 400 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 49,93 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,07 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 150 400 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
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i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky, ...),

j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem,

k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 
tis. Kč),

l) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací 

stroje a tiskárny, stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů,
n) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, lešení a mobilní oplocení,
o) zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
p) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 

dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, nábytek apod.),
q) nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
r) náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky,
s) náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
t) leasing,
u) projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání 

žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
v) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 

přívěsy a vleky za auto,
w) nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
x) HW a SW nesouvisející s výrobním procesem.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických 

rozvodů,
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 

technologických rozvodů,
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování 

dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na 

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci 
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02760.QQ96“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30. 11. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit odhad 

soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
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- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje 

Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst.
3) této smlouvy,

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, 
s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: hruza.l@kr- 
vvsocina.cz

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 9. 2020 
usnesením č. 1762/28/2020/RK.

V Moravských Budějovicích dne .„?!.... i®:..?.®

Hef manická 1560 
676 02 Mor. Budějovice

AIEŽDVPSÁK

Ič' 68160882 ■ DIČ: CZ8S06164985,
Tel.: +420 728 113 416

V Jihlavě dn

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

Aleš Dvořák
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Kraj vysocí na
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) rOV^íC. re =1f

Kód elektronické žádostí (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

Název projektu Automatizace výrobního procesu

Identifikační údaje žadatele

IČO: 88160882

Přesný název: Aleš Dvořák

Právní forma: Fyzická osoba - podnikající

Ulice, čp: Heřmanická 1560

Obec: Moravské Budějovice

PSČ: 67602

Sídlo pošty: Moravské Budějovice

Název banky: Waldviertler Sparkasse Bank AG

Číslo účtu: 9400005012/7940

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Aleš

Příjmení: Dvořák

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Aleš

Příjmení: Dvořák

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
y případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Aleš

Příjmení: Dvořák

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Jméno: Aleš

Příjmení: Dvořák

Email: adinterier@seznam.cz

Tel: +420728113416

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Moravské Budějovice okres Třebíč 
/Moravskobudějovický mikroregion/.



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit 
zkvalitnit...

Od počátku mého podnikání, které vzniklo téměř před 
deseti lety, se setkávám s obrovskou poptávkou po 
výrobcích z aglomerovaných a dřevěných materiálů. 
Moje přesvědčení a zkušeností z předešlého 
zaměstnání, kdy jsem působil na pozici programátora 
CNC v jedné z předních firem zabývající se výrobou 
nábytku, utvrzují o nutností zavádět do klasického 
řemesla inovativní technologie a postupy, S ohledem na 
velkou poptávku od lidí, napříč celým věkovým 
spektrem, je nutné vyhovět vždy různým požadavků a 
nárokům zákazníka. V roce 2013 jsem z fondu rozvoje 
podnikatelů čerpal finanční podporu na nákup vlastního 
CNC obráběcího stroje, kterým dodnes disponuji. 
Několikaleté zkušenosti a každodenní provoz stroje mě 
utvrdil o správnosti řešení. Po pořízení stroje jsem byl 
schopen vytvářet veškeré požadované výrobky rychle, 
precizně a levně. Uspokojil jsem tak převis poptávky 
nad výrobní kapacitou. Od té doby jsem ještě nakoupil 
z vlastních zdrojů několik strojů, které pracují na 
principu číslicového řízení (programování). Nyní i s 
ohledem na plošně vzniklou situaci ve společnosti je 
vidět, že poptávka sice zatím nesiábne, ale je velký tlak 
na ceny samotných výrobků a děl. Stroje fungují nyní 
na hraně kapacity s ohledem na programováni každého 
stroje jednotlivě. Existuje však velmi sofistikovaný 
Wood Software IMOS, který kompletně digitalizuje 
celou přípravu výroby, je navázán přímo na každý stroj 
s CNC řízením a je schopný nahradit jednotlivé 
programování každého stroje. Mým cílem je pořízení 
tohoto softwaru, jeho zavedení do výroby a přímého 
navázání na CNC stroje s možností rozšíření o nové 
stroje. V budoucnu, tak vytvořit velmi moderní a funkční 
výrobu. Dalším výstupem, by měla být nulová 
chybovost ve výrobním procesu, a tím tak možnost 
dosáhnout na výrobek pouze za skutečné náklady. Do 
ceny tedy nebude nutné počítat dosavadní zmetkovost 
při již stávající výrobě, která u množství 
programovaných dat vzniká.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Hlavním cílem projektu je nákup sofistikovaného Wood 
Software IMOS, pro řízení výroby nábytku přímo 
napojeného na samotné CNC technologie, kterými 
disponuji. Dále je nutné s ohledem na rozšíření výroby, 
které již nyní probíhá výstavbou nové výrobní haly, 
počítat s možností zařazení nových CNC technologií do 
procesu. Nyní disponuji CNC formátovací pilou, CNC 
obráběcím centrem a olepovačkou hran s NC řízením. 
Cílem je zařadit do výrobního procesu software, který 
umí od základu připravit zakázku k samotné výrobě, 
přes návrh, nabídku, výkresy, kusovníky, popis procesů, 
tisk štítků, a především pak data a programy pro 
současné technologie.
Nyní jsem nucen programovat každý stroj samostatně, 
což s ohledem na výkon stroje není úplně rentabilní.
Časy programování jsou ve většině případu delší než 
samotné obrábění. Kapacitu strojů jsem tedy schopný 
určit reálně mezi 50-55%. Zavedením sofistikovaného 
softwaru, který by byl dodavatelskou firmou 
naprogramován přesně pro účely pouze mé firmy a 
mého strojového vybavení, by vznikl na Vysočině 
naprosto ojedinělý proces řízení výroby nábytku v 
klasické truhlářské dílně. Kapacita obrábění strojů, by 
automatickým generováním programů z tohoto 
systému, vzrostla až na 90%. Snížila by se zmetkovost, 
která je nyni způsobena obrovským množstvím 
zadávání jednotlivých dat.
Pro představu jeden příkla nyní jsem schopen klasickou 
skříňku velikosti 80x80x60 cm s dvířkami připravit pro 
výrobu během 20 minut. Programování strojů pak trvá 
cca 50-60 minut. Nový Wood Software IMOS je 
schopen skříňku připravit pro výrobu během 10 minut, 
včetně automatického vytvoření programů pro stroje a 
dále je schopen navíc automaticky generovat výkresy, 
kusovníky, štítky s popisem dílce, spotřebu materiálu a 
jinou spoustu dalších výstupů. Obrovskou výhodou je 
také zohlednění změny výrobku při procesu výroby, 
software automaticky reaguje například na změnu 
rozměrů a ihned sám upravuje veškeré programy a 
výstupy. To při stávajícím programování na strojích není 
možné a je nutné jednotlivé programy ručně opravovat 
jedná se o Software, který se zabývá pouze přípravou 
výroby pro výrobce nábytku, není to žádná nástavba 
univerzálního programu, ale sofistikované řešení řízení 
firmy německého výrobce. Zavedením programu do 
výroby se také otevřou nové možnosti programování 
nezvyklých tvarů a speciálních řešení konstrukcí, to 
stávající programy pro řízení strojů v mých současných 
podmínkách pří tvorbě programů zatím neumožňují. 
Aktualizace stávajících programů pro CNC stroje je 
velmi finančně nákladná a vždy je nutné oslovit 
každého výrobce stroje zvlášť. Zavedením tohoto 
programu, by se aktualizace pro každý stroj spojily v 
edno řešeni, které má zastoupení v ČR, a tím by tak 
odpadala složitá komunikace se zahraničními 
dodavateli softwarů pro jednotlivé stoje.
Tím by tak klesly náklady, které je nutné zohledňovat v



4, Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky aíp.

- moje firma - vznikne naprosto sofistikovaný a 
inovativní systém řízení malé řemeslné firmy ve 
venkovské oblastí, stabilizuje se moje postavení na 
trhu, zvýší se produktivita a konkurence schopnost
- pomůže udržet jedno pracovní místo OSVČ Aleš
Dvořák v kraji s dlouhodobě vyšší mírou 
nezaměstnanosti
- zákazníci, kteří jsou nyní především z kraje Vysočina, 
dostanou kvalitní a dostupný výrobek s ohledem na 
snížení nákladů na programování a odbourání 
zmetkovostí
- dojde ke zviditelnění podnikání ve venkovských 
oblastech
- jednoduchá, sloučená a automatická aktualizace 
softwaru pro programování CNC strojů ve výrobě

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Začátek projektu začne ihned po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace, výběrem vhodného dodavatele a 
posouzením aktualizovaných nabídek.
Ukončení projektu je předpokládáno na přelom 
ledna/února 2021.

6, Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete musei podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Na základě mých dřívějších zkušeností se zaváděním 
inovativních postupů a CNC technologií do samotné 
výroby a dokonale zpracované studie návratností celé 
akce, jsem přesvědčen o vhodnosti a odborné 
způsobilosti celého projetu.
Veškeré náklady z mé strany (žadatele) budou vykryty 
z vlastních zdrojů, které mám připraveny. Projekt 
nebude spolufinancován žádným úvěrem nebo 
easingem.
Projekt jsem si zpracoval sám, i s ohledem na 
zkušeností z předešlých let, kdy jsem již o dotaci z 
srogramu Fondu Vysočiny - Rozvoj podnikatelů žádal, 
na základě zkušenosti, zavedení CNC technologie do 

výroby přes tento program, jsem si plně jíst 
jrovediteiností této akce. Jedná se o nákup 
ronkrétního a na míru upraveného softwaru s 
transparentní nabídkou, kdy je pak orientace a 
případná kontrola velmi jednoduchá. Realizaci projektu 
provede odborná firma, která bude vybrána dle 
předložené nabídky s ohledem na cenu, parametry a 
ermín dodání. Zavedení Wood Softwaru IMOS do 
samotného výrobního procesu bude jednoznačné a 
nebude k němu třeba žádných dalších povolení či 
vyjádření.



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 300 400 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 49,93 %

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 150 400 Kč 50,07 %

- z toho investiční 
spoluúčast 150 400 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH □

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména {obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10, Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům fza závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11- Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)



1. - cenová nabídka
2. - dokiad o právní subjektivitě {výpis z registru osob)
3. - informace o firmě
4. - ilustrační foto(prezentace)

MJŠDVOmtt |
Heřtnanieká i860 I

02 Mor. Budéjovioa 
88160862 ’ QIC' 028608164889 

Tel.: +420 728 113 416

V Moravských Budějovicích dne 2.7.2020 ............................................
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 15 
Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém polí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Odběratel:

zp 3. í í J SO í I. O 

Dodavatel:

Aleš Dvořák 
Heřmanická 1560 
Moravské Budějovice 
IČO: 88160882 
DIČ; CZ8606164985

NÁVRH ŘEŠENÍ ČÍSLO: NCZS20091
Vytvořil: Adam Kořený Datum:02.07.2020

Salusoft89 s.r.o.
Vodařská 126/17 
61900 Brna; ČR

08499144
CZ0M98M4

Položka Popis

ImosCAD

imos CAD OEM

CAD systém pro nábytek, moduly pro plánování, konstrukci a přípravu výroby:
- Konstrukční moduly pro parametrické a přímé modelování nábytku.
- Návrh místností.
- Rendering.
- Výkresová dokumentace a kótování.
- Generování soklů a pracovních desek.
- Databáze základních dat (kování, materiály, hrany, výrobky).
- Kusovníky
- Materiálová kalkulace (materiály, hrany, kováni)
- Powered by Autodesk.
Cena za uživatelskou licenci.

imos Design Catalog

Rozšířený katalog prvků - knihoven výrobků, spojů, hran, materiálů, konstrukčních principů. K dispozici jsou katalogy 
všech významných výrobců BLUM, HAFELE, HETTICH, GRASS, EGGER a dalších.
Cena za firemní licenci.

Nářezová optimalizace Ardis Easy Optimizer S včetně napojení na imos CAD/CAM.
Nářezová optimalizace Ardis Easy Optimizers
Tato verze slouží k nalezení nejlepší výtěže a jsou brány v potaz všechny materiály stejného typu, V jednom běhu lze 
optimalizovat až 1000 různých dílců a 1000 dílců celkově. Pro aktuální materiál lze použít až 5 různých rozměrů
základního formátu.
Ardis Import dat SQL - Uživatelsky definovaný import dat do databáze pomocí ADO/SQL.
Ardis Definice maximální výšky prořezu - Umožňuje definovat maximální výšku prožezu v rámci svazku desek.
Ardis Použití čárových kódů - implementuje technologii čárových kódů v rámci reportovače,
Ardis Náhledové obrázky - implementuje náhiedové obrázky třetích stran v rámci reportovače.

Školení, nastavení - výše uvedené moduly, 7 člověkodnů

Bez omezení počtu školených uživatelů. Průběh školení je individuální a je závislý na požadavcích, počítačové 
gramotnosti a schopnostech školených pracovníků a jejich počtu. Počet dnů je stanoven odhadem a závisí na 
skutečných požadavcích. ¥ rámci školení probíhá napojení stroje a příprava výstupu pro nářeové plány dle zadání. 
Součástí ceny nejsou náklady na cestovné, čas promeškaný cestou a ubytování.

SOUČET ZA SKUPINU imosCAO; 300 400,00 Kč
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