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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")

FV02760.0001

ČI. 1
Smluvní strany

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

BLACKBOX s.r.o.

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

se sídlem: Karlovo nám. 42/31, 674 01 Třebíč
IČO: 25589369
zastoupená: Ing. Janem Padrnosem, jednatelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163483588/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Nákup nového pěti operačního stroje KPSN 400A s 
příslušenstvím", 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 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 334 733 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 44,81 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 55,19 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 184 733 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.

2



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 věst. 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.

4



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 FV02760.0001 “,

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.fondwsocinv.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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i)
j)
k)

- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
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: hrůza. I@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.

7



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 Třebíči dne

Ing. Jaň Pádmes 
jednatel

mobiliarpro.cE
“LACK BO X ,

V Jihlavě dne

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

B'-^v^n.DUA s.r.o, 
Karlovo nám. 31, 674 01 Třebíč 
C: 25589369, DIČ: CZ25589369
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Kra, Vy sočí íw
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) R/0Z46O. DOíM

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

Název programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

Název projektu Nákup nového pěti operačního stroje KPSN 400A 
s příslušenstvím

Identifikační údaje žadatele

IČO: 25589369

Přesný název: BLACKBOX s.r.o,

Právní forma: Fyzická osoba - podnikající

Ulice, čp: Karlovo nám. 42/31

Obec: Třebič

PSČ: 67401

Sídlo pošty: Třebíč

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 163483588

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

Titul: Ing.

jméno: Jan

Příjmení: Padrnos

Funkce: jednatel

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: ing. Jan

Příjmení: Jurka, Ph.D.

Email: tetra.jurka@seznam.cz

Tel.: 604853973

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)

Projekt bude realizován v obci Třebíč, okr. Třebíč



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...

K podání žádosti nás vede zájem o rozšíření našich 
technologických možností, v přímém důsledku 
konkrétních poptávek našeho potencionálního a 
perspektivního zákazníka.

Výchozí situace je taková, že doposud se zabýváme 
výrobou designových prvků ze skla a kovu a nově 
chceme rozšířit naší kolekci o designové doplňky z 
ušlechtilých dřev.

Nákupem stroje získáme možnost výroby zcela nové 
řady designových doplňků z nového materiálu.

Nákupem stroje chceme vyřešit problém, že novou řadu 
designových doplňků z nového materiálu nemáme na 
čem vyrábět.

Chceme dosáhnout toho, aby se rozšířilo naše 
výrobkové portfolio o další materiálovou řadu a tím by 
naše nabídka byla postavena na 3 základních 
materiálech; nerez - sklo - dřevo.

Cílem projektu je nákup nového pěti operačního stroje 
KPSIM 400A a tím dojde k rozšíření našeho vlastního 
sortimentu a potencionální získání poptávaných 
zakázek od našeho zákazníka.

Chceme zlepšit naši situaci na trhu a získat více 
zakázek a stabilitu pro další budoucí rozvoi.

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)

Obsahem projektu je nákup nového pěti operačního 
stroje KPSN 400A včetně odsávacího zařízení a včetně 
nezbytného příslušenství, které sebou přinese zřízení 
nového pracovního místa.

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

Realizace projektu pomůže firmě výrazně rozšířit 
sortiment a získat nového zákazníka. Tím se dosáhne 
toho, že budeme mít více objednávek, protože takovéto 
poptávky od našich zákazníků reálně existují a dojde ke 
zřízení nové pracovní pozice.



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

Postup je takový, že bezprostředně po podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace dojde k odeslání naší 
objednávky nabídnutého stroje včetně příslušenství k 
dodavateli.
Realizační fáze jsou tedy tyto: Podepsání smlouvy o 
poskytnutí dotace, odeslání objednávky, proplacení 
Faktury dodavatele, obdržení objednaného stroje, jeho 
instalace, podání závěrečné zprávy, proplacení dotace. 
Pokud dojde k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 
např. v 9/2020 a dodání objednaného vozíku např. v 
10/2020, pak bude závěrečná zpráva dodána obratem 
v 10/2020.

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 muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Zkušenosti s realizaci podobných akcí máme. V roce
2016 jsme např. úspěšně podávali žádost o dotaci na 
,,soft skills", konkrétně na vzdělání našich zaměstnanců 
v oblastí marketingu, prodejních dovedností a 
komunikace v cizím jazyce. Dotace na uvedená školení 
jsme získali a školení jsme úspěšně absolvovali.
Projekt budeme realizovat sami, jde v podstatě jen o 
nákup stroje, Organizační kroky jsou minimální, jedná 
se jen o nalezení pracovníka, který projde příslušný 
zaškolením.

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 334 733 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 44,81 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 184 733 Kč 55,19 %

- z toho investiční 
spoluúčast 184 733 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovstvl 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 El

žadatel není plátcem DPH a



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 (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji 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 1.1.2020 do 
31.12.2020.

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

Informace o firmě (1), Výpis z obchodního rejstříku (2), konkrétní adresná nabídka 
dodavatele (3), internetová obecná nabídka dodavatele s fotodokumentací (4)

V Třebíči dne 12.6.2020
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení 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 posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů



Datum 11. červen 2020

DODAVATEL ODBĚRATEL č. T21091
Firma 
Ulice č.p.; 
Město 
Ičo:
Dič:
Jméno:
Tel:
Email:

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16 
517 50 Častolovice 
25266411 
CZ25266411 
Jiří Ladman
494 339 126, 731 421 894

Firma 
Ulice č.p.: 
Město 
Ičo:
Jméno;
Tel:
Email:

BLACKBOX s.r.o.
Karlovo nám. 42/31
674 01 Třebíč
25589369
Jan Padrnos
777103050
info@blackbox.cz

Název a typová specifikace cena za 1 ks ks cena
Pětioperafini stroj KPSN 400A / 2,8M , motory 4,4kW/S6 EURO 9 303 000,00 1ks 10,92 % 269 900,00

posuvný stůl na tycích CV 360 T / 2,8m

krátké úblovací pravítko, upínací excentr, litinový držák podélného pravítka i
Podpěrný rám 1240 x 650 mm + úhíovací pravítko se dvěma dorazy, š.f. BOOmm

frézovací kryt MOŘI s dřevěnými pravítky, vřeteno 30 mm s naklápéním

4-nožový válec systém ROJEK, paralelně odklopné stoly

Výbava za příplatek:

Dlabačka VDA 315L + upínací hlava + ůhlovací pravítko 15 000,00 iks 10,00% 13 500,00
Přídavné válečky tloušťkovacího stolu 5 250,00 1ks 10,00 % 4 725,00

Frézovací kryt CPS (na oblouky) TAPOA 11 700,00 1ks | 10,00% 10 530,00
Čepovací kryt 7 350,00 1ks I 10.00% 6 615,00

Váleček podpěrného rámu 3 450,00 1ks i 10,00% 3 105,00
Podpěrný profil rámu 1 620,00 1ks 10,00 % 1 458,00

Prodloužení stolu se sklopným držákem podavače 8 400,00 1ks 10,00 % 7 560,00
Odsavač pilin R 2000 11 400,00 1ks 10,00 % 10 260,00

Doprava stroje technikem na fakturační adresu (auto= 16Kč/km + technik= 8Kč/km) 22,00 280ks 50,00 % 3 080,00
Instalace a zaškolení obsluhy (nutná doprava stroje technikem) 4 000,00 1ks i 4 000,00

Sleva Kč 42 597,00
Celková cena bez DPH 21%
Celková cena s DPH 21%

334 733,00 
405 027

ceny jsou uvedeny v Kč
Platba: 50% na zálohovou fakturu před zadáním do výn %_před dodáním stroje

8 f
v., art



Dodání: 4-6 týdnů od zaplacení zálohové faktury a zadání do výroby
Záruka: 12 měsíců právnickým a podnikajícím fyzickým osobám

Zákazník přijetím objednávky (nabídky) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb„ firmou ROJEK prodej, spot s.r.o., a 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice

Podpis za firmu ROJEK: Podpis za odběratele:

01



11. 6. 2020

HO JEK dřtvoohráhéH stroji1 &s*
Mmarvkma 16 

51750 Cmiohvice 
IČO: 2S2664H 

DIČ: CZ2S2664U

KOMBINOVANÉ STROJE j Retioperační síro] KPSN 400A EDICE 98 j Rajek, Dřevoobráběcí stroje,E-shop;Rojekslrojs ^

Tíh -I-420 494 .119 126 
Mobil: +426 731471 S94 

E-mail: ňbtkoiiCtrohkslmje.o;.

Úvod ^KOMBINOVANÉ STROJE» Pžtsoperační stroj KPSN 400A EDICE 99

Pětioperační stroj KPSN 400A EDICE 99

Kombinovaný pětioperační stroj

AKCE TOP PRODUKT 

dni 5 - 60

Výrobce-, 
běžná cena 
naše cena bez DPH : 
naíe cena s DPH (2 5 %s

do košíku:
1 ks fKČ>új5~]

* jfcsiwKM.,SiKĚÍ.D.ka££
» Doporučení příslušenství 14)
* Ksiažstil

Kombinovaný pětioperační stroj KPSN 4ÍI0A / 3,2M nebo 2,8M EURO 9 - ERICE 99

Konstrukce stroje proáía řadou technických inovaci které zvyšují užitné vlastnosti tohoto stroje. Kvalitní dílenské zpracovaní řadí tento kombinovaný stroj 
mezi nejlepSí ve své třídě. Jíž ve standardu je vybaven formátovacím sloto proválené konstrukce s minimálními náklady na údržbu a velmi přésnýní 
tuhým uložením na kalených tyčích CV 36-OT, Zárukou přesností a spolehlivosti je zavěšení pilové mechaniky v robusnim litinovém tělese s předřezem 
poháněným samostatným motorem s možností vypnuti. Frézka je již v základu vybavena naklápécim vřetenem. Šrotovníku s protahem je možné 
dovybavit dlabacím zařízením VDA 31SL.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ STROJE

PILA:

* Íwm4l0v#ri stal CV 3WT délky 3,2 trt uů kakných tyéirh 
» kolo naklaném s indikací úhlu
« prodloužení litinového stolu zadní
* krátké ůhlovaci pravítko 900 mm s dorazem
* spínač formátovacího stolu - jednosloupkový estceutr
* litinový' držák podélného hliníkového pravítka 5 mtkroposuvem
* prodloužení šíře řezu 800 min s odsáváním a jeho propojením
* rám s podpěrným ramenem a příčným pravítkem s nakíopeoou stupnici a dvěma dorazy

FRÉZA:

« masivní litinové těleso s nakiápčcím vřetenem -154 ♦ +5“
« frézovací kryt s odsávací llubící průměru 100 mm včetně pravítek a přítlaku

SROVNÁ VAČKA S PROTAHEM:

* 4-nožový válec systém ROJEK, paralelně odklopné stoly

ROJEK.
305 000 Kč 
269900 Kč 
325 579 Kč

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

lotmísUs^d Mul 3&0T délky ;

jlfígDPHj1
"1 * 0.4

?. ^ jy-Ag & s,f:
v*>'; oi

https:/^www.rojeKstroje-<z/rojekstroje/eshop/4-1‘KOMBINOVAN£-STROJE/0/5/330'PetHGperaGni-stroi'KPSN-400A-ED!CE-99 2/8



11.6.2020 KOMBINOVANĚ STROJE ] Pětioperatní stroj KPSN 40QA EDICE Š9 | Rojek,Dřevoobráběcí stroje.E^shQp.Rojskstrojé

"3 IjblickcXu-* li'! - i’i'Uu.* h.a\j Mik v-i m, )<}
1K vaVtK’ ’InWkiVíiUťi

.15 'jKčdV
iíť - J-i -

sevaa lrv> v ”S o. chU'cvi"! -.MA íl "iH>-

>6. íepovaci km

f čepováni krátkých Jtusft 2 MAK-

8 \ Ječel podpéraeho rase, \ 4
0 podpčmv profil rámu < Oťi-

10. uptnac «aCV 3 isamovací patka) jí ! 20(1,4

i). leverages otók srov nav áčky - % hoanc pn> výbavu a dlshučknu 2KR).
u reveraaee otáček motoru frézky 1 XoO.
13 dvouotaikový motor písmu í a 10 ueho 1,5 « 14 m,mm HHii-
14 !'kijp:í'-m tiri'uk-ji:. pnk.’s.iCk. '«4's -
15 ib'd1 cr. ‘jioje 4 .u^lwlk.n; * { A* ^ oooT

* vytané Čísle výbavy dopijte do poznámky v objednávce

TECHNICKÁ DATA

Pila

Výkon motoru S0 40% 3,7(4.4)kW/3x400V (2.2 kW/lx230V) j

Otáčky motoru 2 gé5/iaia.(3 43l/tntrs.{60Hz]} j

Max. kotouč s pfedřezern 0 315 mm

Průměr vřetena 3(1 mm (5/S" ! 1")

Otáčky pily 3 755/min.(4 5f)6(wm.[(>!)Hzj}

Max výška řezu s přeďřexem 300 mm (70 mm 145”))

Nakiápéní kotoučů 0° - 45°

Max. šířka řezu SQO mm (1 050; 1 500 mm)

Predfez 5

Výkon motoru předřazu 0,5 kW

Průměr kotouče 0 120 mm š

Průměr vřetena 0 20 mm (3(4")

Otáčky (pohon samostatným 
eUnotorem) 8 530/min 110 236/min.[60Hz])

Spodní frézka

Výkon motoru 3,7(4,4)kW/3x4(K)V (2,2 kW/lx230V)

Otáčky motoru 2 S6í(BŮn.(3 43S/mm.(60H?j)|

I ‘ ' 1
Průměr vřetena

0 30 (321 35 140 ] 50) mm 1* j 5M"(3M“&j
3/4") j

Otáčky vřetena 2 500; 3 500,6 000; S 000: 10 000/min.

Max. zdvih vřetena 140 mm
Délka vřetena || Í30 ( U 0) mm

Max. průměr otvoru ve stole ij 0 220 mm |

Max. průměr nástroje pod stolem jj O 175 mra j
Max. průměr nástroje nad stolem © 200 / 2S0 mm

N sklápěni vřetena -5° v +45”

Rozměry-' stroje

Délka (při CV360 - 2 000 mm > j 2 520 mm

Délka (při CV360 - 2 600 mm) 2 $20 mm

Délka (při CV360 - 2 80S mm) 3 020 sani |

Délka (při CV360 - 3 200 wt) 3 390 nim j

Šířka 3 i 35 - 3 835 mm i
.............. ..... „ ................. ........ „..j

Výška stolu 892 ni3T} ]
Max. výška stroje 1 300 mm!

Rozměry stolu 1 355 x 500 mm :

hRps:/Ayww,ro]ekstrGie.čz/roj8kstroje/eshop/4-1-KGM9INQVANE-ST.ROJE/0/5/33G-Petioperaeni-sífoj-K?SN-4OOA-EDICE-99
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IČO: 25266411 

BIČ: €22526641!

ODSAVAČE PILIN ) Oosavač pilin R 2000 | Rojek.Dřevoobráběcí stroje,É-shop.Rojekstroje

Úxsá »W&MéÁM.iLiM» Odsáváš pilin ti 2000

Odsavač pilin R 2000

Tel: ±426494.119 I2f,
Mohli:

E-mail: siMmS{mjM&m>j&£z

Rojek R 2000

dní 5 - 60

Číslo produktu: 6519801725000
Výroba": ROJÍiK.
naše cena hex DPH : 11 400 Kí
o#Se cena s DPH (2 í %): 13 704 Kč

do košíku:
1 ks | Koupit ]

• Ik£tekÍSE£Siíllí£
• D^msisM.jÉiĚmsmúJ.l\
• KíUiažžm

obsluhu a bezproblémovou údržbu. hmoWoí,t o4‘>ava& a ntobtini podvozek zaručuji rychtou
Konsirukcc stroje; J‘ 00 a'mwu' prňvuzu" kde lz£ *»«* * vfce slroiú diky snadné mobilité stroje

* plechový stojan
* rotor ze slitiny hliníku
* filtrační vak vysoké kvality
* odpadní vak silonový (PE)
* podvozek sta kolečkách

1Ř 2000 - Technická data

Od
Výkon motoru

kavíič

1.1 k\V
Otáčky" motoru 2 885/iwn
Max. podtlak ! 570 Pa ..............

Odsávací kapacita 1560 m vb
Odsávací rychlost 35.3 m/s
Plocha filtru 1,4 m-

\^-;av v.:y*^. M <■!;■» . < - ;ý

;

Prťsmér odsáváni O 125 mm
Počet pytlů i ks

híjps:/řwww.rojeNsiroje.c/irojekstfoje,'eshopt6-■10DSAVACE-PILlN/0/SÍ145-Odsavac-pifin-R-2000


