
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Informace o výzvě
Název OP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy 01_17_113

Název výzvy SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita d)

Název vyhlašovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Informace o projektu
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_113/0012739

Název projektu Technologické centrum Přádelna Strakonice

Informace o žadateli 
Firma žadatele TC Přádelna Strakonice s.r.o.

IČO žadatele 05879841

Adresa žadatele Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice

Hodnocení

Posudek
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Komentář k hodnocení 1), Žádost o podporu není správně vyplněná. Nesoulad lze nalézt 
především na záložkách Popis projektu, Indikátory, Subjekty projektu, 
Rozpočet - základní, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, 
Dokumenty, Plná moc.

3) Žadatel nedoložil k prvnímu podání územní rozhodnutí. Doložil 



pouze Žádost o vyjádření o umístění stavby datované k 20.12.2017, tj. 
2 dny před ukončením přijmu žádostí. Na základě doplnění oznámil, 
že přistoupil ke sloučenému řízení, nicméně z doložených dokumentů 
bylo zjištěno, že se o sloučené řízení nejedná, respektive nutnost 
podat sloučené řízení vznikla až po registraci žádosti o podporu. Tudíž 
žadatel nesplnil povinnost doložit povinné přílohy datované před 
registrací žádosti.

7) Žadatel nedoložil řádně statut MSP, jelikož opomněl uvést 
společnosti Hrdlička ? Hrdličková, s.r.o. (pan Hrdlička, 50% podíl, 
podnikající osoba dle RŽP) a Smart Dialog, s.r.o. pan Hušek, 49% 
podíl, podnikající osoba dle RŽP) jako partnerské podniky.

9) Žadatel i přes připomínky v doplnění nesnížil způsobilé výdaje 
projektu a dotace nyní dosahuje hodnoty přes 100 mil. Kč, což 
porušuje podmínky výzvvy.

12) Nesouhlasí hodnoty užitné plochy v m2 na záložkách Popis 
projektu  a záložce Indikátory. Na záložce Indikátory jsou uvedeny 
cílové hodnoty u monitorovacích ukazatelů, což není formálně 
správně.  Záložka CZ-NACE obsahuje nepodporovaná CZ-NACE. Na 
záložce Subjekty projektu není doplněno DIČ.

Popis hodnoceni Žádost o podporu z hlediska kontroly formálních náležitosti a 
podmínek přijatelnosti byla posouzena jako nepřijatelná.

Kritéria posudku

Kritérium Stav kritéria Odůvodnění
1 Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a 
má veškeré formální náležitosti

NE Není v souladu s výzvou.

2 Žádost je opatřena elektronickým podpisem. 
Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. 
statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, 
kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou 
osobu

ANO Ano.

3 K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle 
výzvy

NE Není v souladu s výzvou.

4 Žadatel získal minimální požadovaný počet 
bodů/známku v rámci ekonomického hodnocení.

ANO V souladu s výzvou.

5 Žadatel se dle zjištění v dostupných veřejných 
rejstřících nenachází aktuálně ve stavu insolvence, 
konkurzu, likvidace, úpadku apod.

ANO Ověřeno na justice.cz

6 Při kontrole žádosti nebylo zjištěno nic, co by 
nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo 
dotačního podvodu

ANO Ano.

7 Žadatel řádně doložil statut MSP NE Není v souladu s výzvou.
8 CZ NACE projektu je v souladu s výzvou ANO V souladu s výzvou.
9 Výše dotace je v souladu s ustanoveními výzvy o 
maximální a minimální absolutní výši dotace. 

NE Není v souladu s výzvou.

10 Výše dotace z hlediska míry podpory je v souladu s 
ustanoveními výzvy 

ANO V souladu s výzvou.



11 Rozpočet způsobilých výdajů žadatele obsahuje 
pouze způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje splňují 
kritéria přijatelnosti 

ANO V souladu s výzvou.

12 Popis projektu v žádosti je dostačující a je v souladu 
s podmínkami přijatelnosti výzvy 

NE Není v souladu s výzvou.

13 Struktura vlastnických vztahů ANO V souladu s výzvou.


