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Podpůrný materiál ke splnění aspektu efektivnosti, tj. pro
vyplnění strany D2 v Žádosti o dotaci pro operace 6.4.1
a 6.4.2, záměry a), b), 11. kolo příjmu žádostí
V Praze dne 11. ledna 2021

Hodnocení aspektu efektivnosti je jedním z nezbytných předpokladů pro to, aby byla žádost úspěšná. Pro
zdárné vyplnění strany D2 – Hodnocení aspektu efektivnosti vydává SZIF tento podpůrný materiál, který
slouží pro ilustrativní účely.
Strana D2 Žádosti o dotaci slouží pro vyhodnocení aspektu efektivnosti projektu. Strana je rozdělena do
čtyř částí (tabulek). Žadatel musí vyplnit dvě z těchto tabulek. Textové pole slouží ke zdůvodnění vstupních
dat a žadatel ho může vyplnit.


Tabulka Příjmy z tržeb za rok, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje - žadatel v tabulce
vyčíslí roční příjmy (tržby) z prodeje výrobků nebo služeb, kterých dosáhne díky realizaci projektu.
Příjmy vypočte na základě zadaného ročního plánu množství výrobků nebo služeb a jejich jednotkové
ceny.



Tabulka Provozní výdaje za rok, které vzniknou realizací projektu – Žadatel v tabulce vyčíslí
roční provozní výdaje, které vzniknou realizací projektu. Žadatel využije přednastavené členění na
skupiny: nákup zboží, materiál, energie, opravy a údržba, propagace, služby, výdaje na zaměstnance,
vyplacené úroky, ostatní provozní výdaje.



Pole Zdůvodnění vstupních dat – žadatel vysvětlí, jak stanovil roční množství výrobků/služeb,
jednotkovou cenu a provozní výdaje.
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Nejčastější chyby
V tabuce níže je uveden výčet nejčastějších chyb, kterých se žadatelé dopouští při výpočtu efektivnosti
projektu. Základním předpokladem pro správný výpočet efektivnosti je stanovení hodnot, které odpovídají
reálnému odhadu, prostředí a platné legislativě ČR. Doporučujeme provést průzkum trhu.
Pole

Nedostatek

Roční objem

Roční objem u příjmů a
výdajů je odlišný.

Jednotka

Nevhodně zvolená jednotka,
nebo nevyplněná jednotka.

Řešení
Uvedení ročního objemu do souladu na straně příjmů se stranou
výdajů. Pokud je rozdílný rozsah stanoven úmyslně, žadatel uvede
zdůvodnění do pole č. 19 "zdůvodnění". Rozdíl mezi rozsahem výroby
může být zapříčiněn například z důvodu využití zbytkového materiálu
apod.
Zvolení vhodné jednotky např. ks, kg, litr, m3, m2, hod, mth, osoba,
noc, osobonoc, vstup, lekce.
Upozornění: Jednotka stanovená jako soubor činností je nevhodná.
Například „opravy, stavební práce atd.“. Pokud je tímto způsobem
jednotka žadatelem stanovena, je nezbytné uvést podrobný popis a
detailní informace o jednotce do pole č. 19 zdůvodnění v žádosti
(jedná se o časovou náročnost, předmět činosti, cenu jednotlivých
položek zahrnutých v souboru činností, atd.).
V případě, že je stanovena jednotka „ks“, „kus“, apod., je třeba
doplnit údaj o tom, kolik času výroba 1 kusu průměrně trvá.
Informaci lze uvést do pole č. 19 zdůvodnění.

Cena Kč

Jednotkové výdaje
- materiál

Příliš vysoká cena v
porovnání s cenami na trhu.

Snížení ceny, případně uvedení podrobné kalkulace, jak byla cena
stanovena a vysvětlení do pole č. 19 "zdůvodnění".

Příliš nízké výdaje na
materiál.

Navýšení výdajů na materiál, nebo uvedení kalkulace na výdaje na
materiál a vysvětlení proč jsou nízké do pole č. 19 "zdůvodnění".
Do položky výdaje na materiál je nezbytné započítat veškerý
nakoupený materiál, mazadla, čistící potřeby, obaly, pohonné hmoty,
ochranné pomůcky, pracovní oblečení, pomocné látky, náhradní díly
atd.
Pokud jsou výdaje na materiál nízké z důvodu, že je materiál
v majetku žadatele, například dřevo z vlastních lesů, je nezbytné tuto
informaci uvést do pole č. 19 „zdůovdnění“.

Jednotkové výdaje
- energie

Jednotkové výdaje
- opravy a údržba

Příliš nízké výdaje na
energie.

Příliš nízké výdaje na opravy
a údržbu.

Jednotkové výdaje
- výdaje na
zaměstnance

Příliš nízké výdaje na
zaměstnance.

Jednotkové výdaje
- ostatní provozní
výdaje

Nulová položka.
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Navýšení výdajů na energie, nebo uvedení kalkulace na výdaje na
energie a vysvětlení proč jsou nízké do pole č. 19 "zdůvodnění".
Stanovení výdajů na energie se odvíjí od předmětu dotace a jeho
vlastností. Například výkon, hmotnost, nosnost, m2 plochy atd. Jedná
se o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu, atd.
Navýšení výdajů na opravy a údržbu, případně uvedení kalkulace na
výdaje na opravy a údržbu a vysvětlení proč jsou nízké do pole č. 19
"zdůvodnění".
Stanovení výdajů na opravy a údržbu se odvíjí od objemu
realizovaných prací za rok. Jedná se například o servisní prohlídky,
vyměnu namáhaných částí u strojů, úklid, desinfekce objektů atd.
I při relativně nízkém objemu realizovaných prací by neměly být
výdaje nulové.
Navýšení výdajů na zaměstnance, nebo uvedení kalkulace na výdaje
na zaměstnance a vysvětlení proč jsou nízké do pole č. 19
"zdůvodnění". Uvedení informace, kdo bude práce vykonávat, v jakém
rozsahu a v jakém pracovně-právním vztahu.
Výdaje na zaměstnance musí být alespoň ve výši minimální mzdy
dané Nařízením vlády č. 487/2020 Sb. a souvisejících odvodů na
sociální a zdravotní pojištění. Pro 11. kolo doporučujeme stanovit
hodnoty pro rok 2021.
Je třeba uvažovat, zda je pro předmět projektu nezbytné např.
povinné ručení, pojištění, daň silniční, daň z nemovitosti atd. Pokud
ano, je nezbytné tyto hodnoty započítat do položky ostatní provozní
výdaje.
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Reálné projekty
Níže uvádíme několik vyplněných stran D2 reálných projektů, u kterých proběhla kontrola aspektu
efektivnosti, splňujících veškeré náležitosti. Z uvedených obrázků je možné odvodit způsob vyplnění strany
D2.
Upozorňujeme, že obrázky vložené v tiskové zprávě jsou pouze ilustrativní. Stanovení příjmů a výdajů
v rámci žádosti v 11. kole příjmu žádostí, je nezbytné přizpůsobit aktuálním zákonům a podmínkám trhu.

Operace 6.4.1
Předmětem projektu je manipulátor o výkonu 108 kW a vybudování zpěvněné plochy
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Předmětem projektu je kolový bagr o výkonu 102 kW a minirypadlo o výkonu 18,5 kW

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

5 z 14

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení dílny na údržbu a opravu motorových vozidel a
zemědělských strojů (zvedák, diagnostika, stahovák pneumatik, pákové nůžky, svařovací kabely, svářečka,
mycí stroj, sada klíčů, ruční vrtačka, stojanová vrtačka, lis, svěrák, dílenské stoly, stojanová bruska, pila)
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Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení pneuservisu (stahovák pneumatik, sada klíčů,
vyvažovačka, zvedák, pístový kompresor)
Zvolená jednotka „zákazník“ je v uvedeném příkladu akceptována díky doplňujícím údajům uvedeným
v položce č. 19 zdůvodnění. Vhodněji zvolená jednotka i vzhledem k žadatelem uvedenému vysvětlení je
„hodina“.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

7 z 14

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Předmětem projektu je výstavba lesnické provozovny, pořízení manipulátoru o výkonu 108 kW, hoblovky
s protahem, formátovací pily, pokosové pily a štípačky na dřevo.
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Předmětem projektu je modernizace dílny a administrativní budovy včetně nákupu technologie do
zámečnické a truhlářské dílny.
V případě, že je stanovena jednotka „ks“, „kus“, apod., je třeba doplnit údaj o tom, kolik času výroba
1 kusu průměrně trvá. Informaci lze uvést do pole č. 19 zdůvodnění, jako je to v příkladě uvedené
žádosti.
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Předmětem projektu je zvýšení kapacity minipivovaru pořízením tanků, chladícího boxu a nakladače
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Předmětem projektu je vybudování venkovní jízdárny (zpevněné plochy 2 300 m2) včetně vybavení
(překážky, blenda, bariéra atd.)
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Operace 6.4.2
Předmětem projektu je rekonstrukce zemědělské usedlosti a vznik penzionu s dětským hřištěm
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Předmětem projektu je vytvoření ubytovací jednotky o kapacitě 6 osob s půjčovnou sportovních potřeb
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Předmětem projektu je vybudování ubytovacího zařízení o kapacitě 8 lůžek a posilovny přístupné veřejnosti

Závěr
Pro úplnost uvádíme, že žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly doporučeny k financování jsou povinni
v rámci dokládání příloh po doporučení doložit aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci, včetně
aktualizace strany D2 – Efektivnost projektu.
Podmínky pravidel je možné zobrazit na internetových stránkách viz odkaz:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-m06

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova
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