
M�síc �erven byl celekem bohatý na vesm�s pozitivní zprávy pro potenciální žadatele o 
evropské dotace, když bylo nejprve 11. �ervna vyhlášeno první kolo žádostí o podporu 
z Programu rozvoje venkova �R s možností podávat žádosti od 9. �ervence. Následn� byla 
dne 29. �ervna zve�ejn�na první výzva k p�edložení žádostí o dotace v rámci Opera�ního 
programu Životní prost�edí. Samotné žádosti bude možné podávat od 3. zá�í do 26. �íjna. 
Pokud tedy p�ipo�tem i již b�žící programy v rámci Opera�ního programu Podnikání a 
inovace, je možné konstatovat, že škála dotací již za�íná být pom�rn� pestrá. Taktéž se 
ukazuje, že implementa�ní orgány usoudily, že žadatel�m jde práce nejlépe od ruky o 
prázdninách a vánocích a do t�chto období se snaží p�ipravit co nejvíce zábavy. 
 
K aktuálním událostem uplynulého m�síce je pot�eba ješt� p�idat informaci o vývoji u 
dlouhodob� nejžádan�jšího podnikatelského programu – ROZVOJ. Jde o program na 
po�izování technologií do zpracovatelského pr�myslu, který svá dv� kola absolvoval již 
v minulém období, a proto je možné srovnávat. Za vcelku pozoruhodný, avšak dle mého 
názoru nikoliv ne�ekaný, fakt je možné považovat to, že bylo podáno podstatn� více žádostí 
(zhruba 700) než v kole minulém. P�itom byl tentokrát program regionáln� omezen na 
necelou polovinu republiky. Jen se znovu ukazuje, že žadatelé jsou po zhruba dvouletém 
p�stu náležit� vyhládlí a napjat� �ekají na každou rozumnou možnost, jak získat n�jakou tu 
dotaci. Mimo jiné to podle mne sv�d�í o tom, že je dost zbyte�né utrácet prost�edky 
z technické pomoci na bezobsažnou propagaci evropských fond�, namísto toho aby byly 
v�novány na vytvo�ení jednoduchého a transparentního systému. Jenže to už je z mé strany 
plá� nad rozlitým mlékem a na cizím hrob� zárove�. 
 
Abych s však vrátil k ROZVOJI. P�íval regista�ních žádostí a patrn� též personální situace na 
Czechinvestu zp�sobili, že se post� nestíhalo. Jen p�ipomenu, že podávání žádostí 
v Opera�ním programu Podnikání a inovace probíhá dvoukolov� prost�ednictvím 
elektronického systému eAccount. Kone�ným termínem pro regista�ní žádosti byl poslední 
kv�ten. Podle mých informací v�tšina t�chto žádostí p�išla skute�n� až v tento den, což v�ru 
Czechinvestu práci neuleh�ilo, ale tak už to holt u nás chodí. P�edpoklad, že budou registra�ní 
žádosti zpracovávány do 14 dn� vzal rychle za své a poslední žádosti byly vyhodnoceny až 
v pátek 29. �ervna, tedy den p�ed odevzdáním žádostí plných. Aby bylo jasno, plnou žádost si 
dop�edu chystat nem�žete, protože systém eAcount vám ji nezp�ístupní, dokud není schválena 
ta registra�ní. Nebojte se milé d�ti, vše to nakonec dob�e dopadlo, protože byl prodloužen 
termín pro odevzdání plné žádosti tak, aby všichni žadatelé m�li na její zpracování 30 dn� od 
schválení žádosti registra�ní, jen se tohle vše n�kte�í z nich dozv�d�li den p�ed p�vodním 
kone�ným termínem. �íkal jsem to již minule, ale musím se opakovat: Necht�l bych být 
v jejich k�ži. 
 
Podstatou schvalování registra�ní žádosti je kontrola základních údaj� o projektu a vypo�ítání 
ratingu. Mám zaru�enou informaci, že u dvou metodicky stejn� zpracovaných žádostí dvou 
r�zných žadatel�, byl jeden z nich vyzván k odstran�ní rozporu v uvád�ných informacích. 
Druhý nikoliv, a�koliv uvád�l stejné informace stejným zp�sobem. Vlastn� o nic nejde, ob� 
žádosti prošli. Jedna po oprav�, druhá bez opavy. Nem�že se ale n�co podobného stát t�eba 
p�i hodnocení ??? Zvláštní kapitolu pak p�edstavuje rating. O n�m s pouze dozvíte, že vám 
byl vypo�ten. Jak? Sorry, ale to vám nem�žeme �íct. V takovém programu ROZOVOJ p�itom 
není pot�eba dosáhnout jen ur�itou minimální hranici. Rating vstupuje i do hodnocení, a to 
dost významn�. Pro reálné vyhodnocení vlastních šancí dotaci získat, a tedy možnost 
racionáln� se rozhodnout, zda projít dota�ním martyriem, je znalost takového údaje klí�ová. 
Vzhledem k tomu, že je rating po�ítán vlastn� jen z historických ú�etních dat, p�ipadá do 
úvahy jen n�který z multikriteriálních ukazatel� finan�ní analýzy. Mají svá úskalí a výhody. 



Nem�la by být vhodnost zvoleného �ešení spíše p�edm�tem odborné kritické diskuse než 
utajování ze strany Czechinvestu. Zvolený p�ístup m�ž mít totiž i zcela hamatatelné negativní 
dopady. V rámci podávání žádostí do r�zných program� OPPI je totiž možné bu� používat až 
po dobu jednoho roku již vypo�ítaný rating. Nebo si nechat vypracovat nový na základ� 
�erstvých ú�etních dat za uzavíraná �tvrtletí. Bez zp�tné vazby ale m�že být rozhodování, jak 
postupovat, jen zt�ží racionální. Pro malého podnikatele bez ekonomického vzd�lání je 
finan�ní zdraví ztotožn�no se ziskovostí. Takže si po úsp�šném p�lroce nechá znovu spo�ítat 
rating, protože vidí, že mu roste zisk. Ukazatele jako aktivita �i likvidita a jejich zhoršení ho 
až tak nezajímají, vlastn� je ani nevnímá. Ale práv� díky nim se mu rating zhorší. Tento náš 
podnikatel si mne ruce, jak si vylepšíl situaci, ale p�i tom je opak pravdou. Jenže to se ani 
nedozví. 
 
Záv�rem jednu obecn�jší úvahu. P�edpokládám, že všichni znáte písni�ku „Já do lesa 
nepojedu“. Jako dít� jsem s ní m�l obrovský problém, protože v ní vystupovalo pro mne zcela 
neznámé „p�rko“. Dnes už vím, že se jednalo o docela oby�ejné „top�rko“. Jenže jako dít�, 
v jehož komunikaci se prakticky v každé v�t� objevuje n�jaké to ukazovací zájmeno, jsem si 
ho vytvo�il i ze za�átku „top�rka“ a nedorozumn�ní bylo na sv�t�. Komunikace není jen o 
slovech a v�tách, která používáme, je n�kdy mnohem více o symbolech a o�ekáváních. 
Komunikace mezi t�mi, kdo p�ipravují celý systém administrace dotací a t�mi, kdo se na 
�erpání t�ch dotací cht�jí podílet mi dost evokuje problém „p�rka“ a „top�rka“. Ob� strany 
sice mají téže téma (�ili to není problém „vozu“ a  „kozy“), ale o�ekávání p�íjemc� jsou 
prost� odlišná. Takže, když vám n�kdo opakovan� zd�raz�uje (p�íkladem m�že být ministr 
Gandalovi�, ale takových p�íklad� m�žeme mít plnou n�ši), že se poda�ilo výrazn� 
administrativn� zjednodušit podávání žádostí a budou vyžadovány jen opravdu nezbytné 
p�ílohy, tak tomu prost� v��it chcete a v��íte. Když však nastudujete pot�ebná pravidla a 
zjistíte, že p�íloh, které pot�ebujete u b�žného úsp�šného projektu z Programu obnovy 
venkova je asi dvacet, propadnete depresi, že je stejn� vše p�i starém. Není to sice úpln� 
pravda, ale o�ekávání spojená s t�mi nad�jnými výroky prost� byla v�tší. Krom toho nejde jen 
o p�ílohy. Asi ješt� d�ležit�jší jsou jasn� nastavené a srozumitelné podmínky. Co si ale pak 
myslet o tom, že 3 týdny p�ed koncem p�ijímání žádostí vyjde metodický pokyn, který  nap�. 
na p�ti stranách vysv�tluje v�tu: „Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby 
evidované v katastru nemovitostí“? 
 
Nebo z jiného soudku. Zhruba p�ed rokem jste p�íliš konkrétních informací k dotacím na 
období 2007 – 2013 získat nemohli. Hlavním zdrojem byly vznikající opera�ní programy a 
Národní strategický referen�ní rámec. Až postupem �asu se za�ala objevovat zn�ní 
jednotlivých program�, r�zné implementa�ní p�íru�ky, pokyny pro žadatele apod. �asu na 
jejich nastudování je mén�, ale zase jsou podrobn�jší. Ze znalostí všech t�chto dokument� 
plynou n�jaká o�ekávání žadatel�. P�edevším kdo a na co m�že žádat. Jenže op�t chyba 
lávky, p�ijde konkrétní výzva a tyto základní podmínky jsou zásadním zp�sobem zm�n�ny. 
Co na tom, že program EKO-ENERGIE umož�uje žádat podnik�m bez omezení velikosti a 
na libovolný obnovitelný zdroj energie! V první výzv� prost� velké podniky a projekty 
v�trných elektráren mají sm�lu. Co na tom, že program Diverzifikace �inností nezem�d�lské 
povahy je ur�en p�edevším pro venkovské nezem�d�lské podnikatele! V prvním kole mohou 
žádat jen zem�d�lské podniky. Co na tom, že v rámci Opera�ního programu Životní prost�edí 
je možné bez dalších podmínek žádat na zlepšení jakosti pitné vody! Ovšem podle podmínek 
pro první kolo si k vodovodu musíte po�ídit i kanalizaci, jinak máte sm�lu. Takže dokud bude 
komunikace vypadat tímto zp�sobem, m�že jen t�žko panovat u žadatel� spokojenost. 


