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1. Úvod 

Téma Európskej únie sa stala zaujímavou pre Českú a Slovenskú republiku od vstupu 

oboch krajín do EÚ. Príleţitosti, ktoré ponúka prostredníctvom rôznych fondov, grantov 

a úverov sú pre regióny a podniky vynikajúcou  moţnosťou ako dospieť k zlepšeniu 

konkurencieschopnosti, zníţeniu nezamestnanosti a väčšej prosperite podnikov. 

 „Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) sú motorom európskej ekonomiky, základným 

zdrojom pracovných miest, podnikateľského ducha a inovácií v EÚ a majú kľúčový význam 

pre rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti... “ 

      Günter Verheugen, člen Európskej komisie 

Malé a stredné podniky sú prioritou pri podpore podnikania z Európskej únie nielen pre ich 

značný počet (tvoria pribliţne 99,8% všetkých podnikov), ale aj väčšiu náklonnosť 

k finančným problémom (v porovnaní s veľkými prosperujúcimi podnikmi). Malé a stredné 

podniky ponúkajú mnoho výhod, medzi hlavné je moţné radiť pomerne nízke náklady na 

pracovnú silu a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým poţiadavkám trhu. 

Význam podnikateľského prostredia si uvedomujú aj jednotlivé členské štáty, ktoré ponúkajú 

podnikom určité výhody a úľavy. No aj napriek týmto ústretovým krokom, podnik nie je 

mnohokrát schopný vysporiadať sa s ekonomickými ťaţkosťami (spôsobenými napríklad aj 

regionálnymi rozdielnosťami).  

Trh Slovenskej a Českej republiky predstavuje otvorené ekonomiky, ktoré majú veľa 

spoločného ale zároveň sú veľmi odlišné. Spoločná je história, odlišná je aktuálna realita. 

Odlišná mena, ekonomická a sociálna situácia, odlišná alokácia finančných prostriedkov 

z Európskeho rozpočtu, to všetko sú faktory, ktoré ovplyvnia vývoj ekonomiky ako celku. 

Hlavným cieľom práce je popísať, analyzovať, porovnať a zhodnotiť systém podpôr pre 

podnikateľov  z rozpočtu Európskej únie v Slovenskej a Českej republike. Získať informácie 

o príleţitostiach čerpania štrukturálnych fondov, stave podaných a schválených projektov 

zameraných na podporu podnikania v Košickom kraji Slovenskej republiky 

a v Moravskoslezskom kraji Českej republiky. Časové vymedzenie práce sa týka 

programového obdobia 2007-2013.  
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Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli zvolené nasledujúce hypotézy: 

1. Slovenská aj Česká republika má štruktúru operačných programov zostavenú vhodne 

na to, aby podpora podnikania bola dostatočná.  

2. Objem schválených finančných prostriedkov určených na podporu podnikania je 

v Moravskoslezskom kraji väčší neţ v Košickom kraji. 

Práca je tematicky rozdelená do troch hlavných kapitol. V kapitole s názvom Podpora 

podnikania v EÚ je charakterizovaná problematika podpory podnikania, navrhnuté sú 

moţnosti financovania podniku v prípade nedostatkového kapitálu a spomenuté je aj 

inštitucionálne zastrešenie podpory podnikania.  

Nasledujúca kapitola rieši problematiku štrukturálnej politiky. Je moţné konštatovať, ţe kvôli 

preferencii regionálneho pohľadu a riešenia regionálnych disparít je chápanie a definovanie 

štrukturálneho prístupu mierne pozmenené. Štrukturálna, respektíve štrukturálno-regionálna 

politika je dnes čoraz častejšie nahradzovaná pojmom „politika súdrţnosti“. Aj napriek 

tomuto novému pojmu je tretia kapitola práce nazvaná Štrukturálna politika Slovenskej 

a Českej republiky. Stanovené je to tak z dôvodu zdôraznenia štrukturálnych fondov, ktoré sú 

pri vyuţívaní podpory z rozpočtu Európskej únie určenej na podporu podnikania kľúčové. 

Kapitola ďalej rieši okrem samotnej podpory pomocou štrukturálnych fondov, aj štrukturálnu 

politiku Slovenskej a Českej republiky, nastienené sú regionálne rozdielnosti v týchto štátoch 

a charakterizované sú moţnosti rozvoja regiónov. 

Praktická časť práce s názvom Využitie finančnej pomoci EÚ pre rozvoj podnikateľského 

prostredia vo vybraných regiónoch Slovenskej a Českej republiky v období 2007-2013 je 

venovaná rozpočtu Európskej únie, čerpaniu finančných prostriedkov na jednotlivé operačné 

programy na území Slovenskej aj Českej republiky s ústredným zameraním sa na čerpanie 

programov určených na podporu podnikania. Analyzované sú mnoţstvá podaných 

a schválených projektov v Košickom a Moravskoslezskom kraji. 

Práca skúma kvantitatívne vyuţitie finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, 

nezaoberá sa kvalitatívnym – vecným  vyuţitím získaných finančných prostriedkov . Pouţité 

informácie a údaje sú čerpané z kniţných a elektronických publikácií, internetových zdrojov 

a štatistických podkladov.  
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2. Podpora podnikania 

 

Kríza, ktorá aktuálne vládne svetu, negatívne ovplyvňuje všetky sektory hospodárstva 

členských štátov Európskej únie. Nepriaznivá situácia trvajúca uţ piaty rok, spôsobila pokles 

HDP v celej Európskej únii šesť po sebe nasledujúcich kvartálov.  Vyššia nezamestnanosť a 

opatrnosť ľudí, ktorá vedie k menšej spotrebe, klesajúce príjmy firiem, stagnujúci export 

a import utlmujú mnohé  podnikateľské aktivity. 

V tejto dobe slovné spojenie „začať podnikať“ napadne len máloktorým odváţlivcom. Medzi 

bariéry, ktoré bránia vzniku alebo rozvoju podnikania môţeme radiť: nedostatok kapitálu, 

informačné, legislatívne a daňové bariéry, neochota riskovať, nedostatočná motivácia a 

existujúca silná konkurencia, korupcia, nedostupnosť úverov, vysoké úrokové miery, 

netransparentnosť, časté zmeny zákonov a nejednotnosť týchto zákonov. Avšak príleţitosti 

a opatrenia, ktoré vydáva Európska únia v súčinnosti s národnými inštitúciami môţu pomôcť 

a uľahčiť cestu vedúcu k prosperujúcemu podnikaniu. 

Podľa Obchodného zákonníka sa pod pojmom podnikateľ rozumie: osoba zapísaná v 

obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe ţivnostenského oprávnenia, osoba, ktorá 

podniká na základe iného neţ ţivnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, fyzická 

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného 

predpisu. Obchodný zákonník taktieţ definuje pojem podnikanie: podnikaním sa rozumie 

sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Zisk je v prípade podnikania kľúčové slovo. Jeho 

veľkosť ovplyvňuje mnoţstvo faktorov. Tieto faktory sú buď vnútorné, vyvolané vlastnou 

činnosťou firmy, napríklad produktivitou práce,  alebo externé vplyvy spôsobené napr. 

národnou úrovňou nákladov a cien. 

Táto práca je skôr zameraná na rozdielnú ziskovosť spôsobenú externými vplyvmi, ktoré 

podnikateľ nie je schopný sám ovplyvniť. Jedným z faktorov je aj poloha podniku, ktorá 

v prípade nepriaznivých vplyvov, môţe viesť k niţšej ziskovosti podnikania v určitých 

regiónoch. Práca sa zaoberá elimináciou týchto disparít formou finančnej pomoci určenej na 

podporu podnikania od Európskej únie. Zameraná je na podporu malých a stredných 

podnikov, ktoré v súčasnosti tvoria 99,8% všetkých podnikov v Európskej únii. 
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Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci definuje pojem malý podnik nasledovne: je to 

podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 7 000 

000 € alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 5 000 000 € a 

je ekonomicky nezávislý. Stredným podnikom je podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 

zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 € alebo vykazuje v účtovnej závierke 

celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 27 000 000 € a je ekonomicky nezávislý. Európska 

komisia zmenila od 1.januára 2005 pôvodné triedenie malých a stredných podnikov. V novom 

delení sa zavádza aj nový pojem mikropodnik . Ide o firmy zamestnávajúce do desať ľudí s 

obratom najviac dva milióny eur ročne. Zvýši sa tým moţnosť pripraviť podrobné programy 

na mieru. V západnej Európe patria podľa počtu zamestnancov. Medzi zamestnancov sa však 

uţ nepočítajú učni či študenti na praxi. 

 

 2.1 Charakteristika podpory podnikania  

 

Podporu podnikania môţeme obecne rozdeliť podľa kritéria charakteru podpory na súhrn 

programov a aktivít, ktorých cieľ spočíva vo vytváraní priaznivého podnikateľského 

prostredia. Priaznivé prostredie je moţné chápať od presadzovania flexibilnej legislatívy 

a skracovania byrokratického procesu pri zakladaní nových podnikateľských subjektov aţ po 

uplatňovanie daňového systému, ktorý motivuje k rozvíjaniu podnikateľských aktivít – 

(nefinančná podpora) a na aktivity spočívajúce priamo v poskytovaní finančnej podpory 

podnikateľským subjektom v rámci konkrétnych programov. V rámci finančných nástrojov 

môţeme rozlišovať medzi prvkami priamej podpory (finančné prostriedky vyuţije 

podnikateľský subjekt k realizácii svojich podnikateľských zámerov, napr. nákupu strojov 

a zariadení pre svoje podnikanie) a nepriame podpory (finančné prostriedky sú vyuţité na 

vytvorenie podmienok pre podnikanie, napr. výstavbu a prevádzku podnikateľského 

inkubátoru). [14.] s. 48 

Finančné podpory určené na podnikanie je moţné rozdeliť na: 

 Priame podpory – obvykle vo forme dotácií, ktoré pokrývajú časť projektových 

nákladov. Projekty sú predkladané na základe výzvy na predloţenie návrhov. 

Finančné prostriedky priamej podpory sa čerpajú zo širokého spektra rôznych 

programov EÚ. 
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 Nepriame podpory – poskytuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, 

ktorí kombinujú finančné prostriedky EÚ s vlastnými produktami a sluţbami. Napriek 

tomu, ţe MSP nezískajú svoje investície priamo, táto podpora im pomáha financovať 

investície. Medzi príklady nepriamej podpory patria záručné systémy, vlastný kapitál 

a mezanínové financovanie [7.] s. 253. 

Podporu podnikania je moţné členiť podľa rôznych kritérií. Členenie podpory podnikania 

podľa zdrojov financovania je znázornené v schéme 2.1. 

Schéma 2.1: Obecné členenie podpory podnikania podľa zdrojov financovania 

 

Zdroj: [14.] 

Podľa znázornenej schémy je moţné podporu v podnikaní získať zo štátnych zdrojov alebo zo 

zdrojov Európskej únie.  

Štátnou pomocou sa podľa zákona o štátnej pomoci rozumie kaţdá pomoc v akejkoľvek 

forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo 

nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. 

Zákon o štátnej pomoci sa vzťahuje na podnikateľov a zdruţenia podnikateľov ako príjemcov 

štátnej pomoci a na štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby 

poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona ako poskytovateľov štátnej pomoci. 

Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej 

súťaţe tým, ţe zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo 

poskytovanie sluţieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi 

členskými štátmi spoločenstva. [98.] 

Podpora 
podnikania 

Nadnárodné programy 
podpory  

(rozpočet EU, národní 
zdroje) 

• finančná podpora 

Národné programy 
podpory 

(národné zdroje) 

• finančná podpora 

•nefinančná podpora 
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Petříček [16.] tvrdí, ţe zo skúsenosti z nedávnej transformačnej minulosti, podľa beţnej praxe 

vo vyspelých ekonomikách, podľa súčasnej praxe, a predovšetkým i z pohľadu budúcnosti by 

sa štát mohol sústrediť na podporu týchto aktivít:  

 kultivácia podnikateľského prostredia a podpora podnikania; 

 podpora exportu; 

 podpora investovania; 

 podpora technického rozvoja – inovácií. 

 

Na druhej strane Európska únia taktieţ smeruje svoju pomoc v rámci štrukturálnych fondov 

alebo Fondu súdrţnosti k podpore vybraných podnikateľských subjektov alebo k udrţaniu 

pracovných príleţitostí na trhu práce.  

V európskom kontexte patrí medzi kľúčové dokumenty zaoberajúce sa politikou podpory 

malých a stredných podnikov Európska charta pre malé podniky prijatá 13.6.2000. 

Smerovanie opatrení v Európskej charte [7.] sa zaoberá nasledujúcimi oblasťami: 

 vzdelávanie a odborná príprava na podnikateľstvo; 

 lacnejší a rýchlejší začiatok podnikania; 

 lepšia legislatíva a regulácia; 

 dostupnosť zručností; 

 zlepšenie on-line prístupu k informáciám; 

 viac výhod vyplývajúcich z jednotného trhu; 

 zdaňovanie a finančné otázky; 

 posilnenie technologickej kapacity malých podnikov; 

 úspešné modely elektronického podnikania a podpora špičkových malých podnikov, 

 vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov malých podnikov na 

úrovni únie a na národnej úrovni.  

 

Druhy podpôr v podnikaní podľa Malacha [12.] je moţné deliť:  

 podľa formy poskytovania - priame (dotácie, pôţičky) 

- nepriame (napr. infraštruktúra) 
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 podľa priestoru (územného celku) - unijné 

- národné 

- krajské a regionálne (NUTS III a NUTS II) 

- obecné 

V prípade, ţe sa jedná o podnik alebo región, ktorý je charakteristický slabším rozvojovým 

potenciálom, avšak sú viditeľné predpoklady pre efektívne vyuţitie získaných finančných 

prostriedkov je vyuţitie finančnej pomoci z Európskeho rozpočtu moţné, dokonca vítané. 

Na zlepšenie hospodárskej výkonnosti jednotlivých regiónov je nevyhnutné podporiť 

podnikateľov, prilákať investície a zlepšiť ich výrobnú kapacitu. To pomôţe aj v prípade 

regiónov, ktoré ešte stále zaostávajú. [74.] 

 

2.2 Moţnosti pri financovaní podnikania 

 

Vzhľadom k aktuálnej kríze a mnohým nepriaznivým faktorom sú bankové inštitúcie menej 

ochotné poţičiavať podnikom, respektíve podnikateľom finančné prostriedky. Tento stav 

nedostatku financií znásobí ich problémy. Keďţe pri zakladaní podniku alebo pri jeho rozvoji 

je prístup k financiám nesmierne dôleţitý,  Európska únia sa preto snaţí v súčinnosti so 

štátnou podporou zabezpečiť potrebný prísun finančných prostriedkov, ktorá zmierni 

spôsobené nedostatky. 

 

V nasledujúcej schéme (schéma 2.2) sú vyobrazené delenia finančných zdrojov, ktoré majú 

podniky k dispozícii. Delenie pozostáva zo základného členenia finančných zdrojov malých 

a stredných podnikov na zdroje štandardné a zdroje alternatívne.  
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Schéma  2.2: Finančné zdroje podnikov

 

Zdroj: [11.] 

Podľa Belanovej [38.] vo vyspelých trhových ekonomikách sú rozhodujúcim zdrojom 

financovania podnikových potrieb interné zdroje, v uţšom vymedzení čistý zisk a odpisy. 

Moţnosti vyuţitia týchto  zdrojov v podmienkach SR sú značne obmedzené, pretoţe 

finančno-ekonomická situácia  slovenských podnikov je nerovnováţna. V SR je ekonomická 

funkcia odpisov silne deformovaná, pretoţe hodnota dlhodobého majetku sa nevalorizuje, 

doby odpisovania sú dlhé, a tak sa zniţuje reálna moţnosť aspoň jednoduchej obnovy 

výrobného potenciálu podnikov. Výška rezervných fondov v slovenských akciových 

spoločnostiach nedosahuje úroveň rezervných fondov spoločností vo vyspelých krajinách. 

Dôvodom je to, ţe dosahovaná efektívnosť podnikania vyjadrená ziskom neumoţňuje vyššie 

prídely do rezervných fondov. V tejto situácii sa rozhodujúcim zdrojom financovania stávajú 
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zdroje externé, z nich dominuje klasický cudzí zdroj – úver. Kapitálový trh však ponúka aj 

iné, z hľadiska slovenského podnikateľského sektora stále neznáme zdroje financovania 

(alternatívne zdroje financovania). Pritom ich vyuţívanie vo väčšine prípadov predpokladá, ţe 

podnikatelia budú mať o týchto zdrojoch určité poznatky. Takisto moţno konštatovať, ţe 

alternatívne finančné zdroje vyuţívajú takí podnikatelia, ktorým na rozvoj a inovácie svojho 

podnikania štandardné zdroje nepostačujú, resp. pre vysoké riziko by ich nezískali.  

Obdobná situácia vládne aj na území Českej republiky. Podľa Mandysovej [13.] si aktuálny 

systém podnikania v Českej republike kladie za cieľ zvýšenú motiváciu k zahájeniu 

podnikania, zintenzívnenie aktivít malých a stredných podnikov, vytváranie podmienok pre 

vyuţívanie nových finančných prostriedkov pre zahájenie podnikania, posilnenie a rozvíjanie 

aktivít podnikateľov vstupujúcich do podnikania po prvý krát alebo s dlhším časovým 

odstupom, zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov podporou ich 

rozvojových podnikateľských zámerov prostredníctvom bankových zámerov, taktieţ 

zintenzívnenie rozvoja poradenských a informačných sluţieb pre podnikateľov, zlepšenie 

marketingovej pripravenosti malých a stredných podnikov, posilňovanie ich medzinárodnej 

konkurencieschopnosti.  

Na podporu týchto stanovených cieľov sú formované rôzne programy podpory podnikania 

v malých a stredných podnikoch. V období rokov 2007 aţ 2013 budú programy politiky 

súdrţnosti podporovať: 

 Zakladanie a rast MSP, najmä vo väzbe na rozvoj podnikateľstva, prístup k financiám, 

výskum a inovácie, transfer technológií, prístup k IKT alebo ekologickú výrobu. Na tento 

druh podpory zameranej osobitne na MSP je vyčlenených pribliţne 27 miliárd eur (7,9 % z 

celkových výdavkov). 

 Ďalšie aktivity týkajúce sa veľkých aj malých a stredných podnikov vrátane investícií 

do výroby a poskytovania sluţieb na podporu podnikania vo vyššie uvedených oblastiach. 

Na tieto činnosti je vyčlenených 28 miliárd eur (8,1 % z celkových výdavkov). Veľká časť 

z týchto prostriedkov bude priamo alebo nepriamo vyuţitá v prospech MSP [75.]. 

 

Mandysová [13.] však kritizuje efekt jednotlivých podpôr, ktorý nie je ustavične sledovaný 

a zohľadňovaný v regulácii politiky na podporu podnikania. Zdôrazňuje absenciu indikátorov, 

špecifikovaných cieľov, jasnej nadväznosti na štátne vývojové stratégie a na zásadné 

ukazovatele ako je tvorba pracovných miest, ekonomický rast alebo rozvoj zaostávajúcich 
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regiónov. Z tohto dôvodu je moţné hovoriť o neistote a neadekvátnej merateľnosti 

dosahovaných efektov.  

Týmto neţiadúcim vplyvom sa snaţí predísť európsky štatistický úrad Eurostat. Všetky svoje 

údaje a dáta získava od poverených organizácií v kaţdom členskom štáte. V Českej republike 

je to Český štatistický úrad a na Slovensku Slovenský štatistický úrad. Úlohou Eurostatu je 

teda zhromaţdiť, konsolidovať a previesť tieto údaje do porovnateľnej podoby. Údaje získané 

Eurostatom potom slúţia ako základný a oficiálny podklad pre rozhodovanie Európskej 

centrálnej banky a ďalších unijných inštitúcií. 

V snahe zlepšiť všetky údaje a ukazovatele ekonomického rozvoja, podporiť podnikanie na 

území Európskej únie a docieliť konkurencieschopnosť porovnateľnú s vyspelými krajinami 

boli vytvorené rôzne nástroje financovania. V nasledujúcich bodoch sú znázornené moţné 

nástroje a príleţitosti financovania, ktoré môţu podnikatelia vyuţívať pri realizácii svojich 

vízií. 

2.2.1 Úver a mikroúver 

 

Európska únia podporuje finančných sprostredkovateľov v členských štátoch. To zniţuje ich 

riziko a umoţňuje im poskytovať viac úverov pre MSP. Európsky investičný fond (EIF) riadi 

v mene Komisie záručný nástroj pre malé podniky zastrešený rámcovým programom pre 

konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Tento nástroj poskytuje záruky za úvery 

a mikroúvery
1
.  

Rámcový program CIP [26.], ktorý sa spustil v roku 2007, disponuje rozpočtom v objeme 

viac ako 1 miliarda EUR a má uľahčiť prístup k úverom a kapitálovému financovaniu pre 

malé a stredné podniky tam, kde sa zistili medzery na trhu. Kaţdé vynaloţené euro prináša v 

priemere 6 EUR rizikového kapitálu alebo aţ 40 EUR v bankovom úvere, čo znamená, ţe 

podľa predpokladu sa do roku 2013 vytvorí okolo 30 miliárd EUR nových finančných 

prostriedkov pre MSP z finančných inštitúcií, ktoré vyuţije aţ 400 000 malých a stredných 

podnikov. 

                                                           
1
 Pôţička do 25 000 Eur. 
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2.2.2 Finančná pomoc z Európskej z investičnej banky (EIB) 

 

Medzi ďalšiu finančnú injekciu do podniku je moţné zaradiť pomoc od Európskej investičnej 

banky. 

EIB [27.] ponúka širokú škálu finančných produktov s výhodnými sadzbami. U niektorých 

investícií je EIB pripravená prijať väčšie úverové riziko v porovnaní s komerčnou bankou, 

pokiaľ sa tým zvýši pridaná hodnota na podporu politík EU. Banka ponúka taktieţ technickú 

pomoc na podporu prípravy a realizácie projektov, hlavne v štátoch, ktoré pristúpili 

k Európskej únii v posledných rokoch, alebo v štátoch mimo EÚ. Príjemcovia úverov sú 

verejnoprávne subjekty a súkromné podniky. Na projekty nad 25 mil. EUR poskytuje banka 

priame úvery. Malé a stredné podniky a menšie projekty infraštruktúry sú financované 

prostredníctvom úverových liniek v spolupráci s národnými a regionálnymi 

sprostredkovateľskými bankami (sprostredkovateľské úvery). EIB poskytuje maximálne 50% 

prostriedkov potrebných pre realizáciu projektu. Schválenie úveru bankou má často 

katalytický účinok: do dokončenia investičného plánu sa zapoja ďalšie zdroje financovania. 

EIB úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami, s Európskou 

komisiou a s komerčnými bankami. 

 
 

2.2.3 Vlastný kapitál 

 

Financovanie podniku vlastným kapitálom je moţné z interných zdrojov (hospodárska 

činnosť- zisk, resp. odpisy a dlhodobé rezervné fondy) a externých zdrojov (môţe sa jednať 

o financovanie z vlastných a cudzích zdrojov). 

Financovanie podniku vlastným kapitálom z externých zdrojov je moţné financovať: 

 Vkladmi vlastníkov 

 Rizikovým kapitálom (private equity, venture capital) 

Na trhoch s rizikovým kapitálom pôsobí mnoho subjektov - investorov, ktorých môţeme 

podľa Chapčákovej a kol. [7.] rozdeliť do troch skupín: 

1. investori rizikového kapitálu – inštitucionálni investori, súkromné osoby („business 

angels“), korporátni investori, štátom, resp. vládou podporované organizácie 

2. klienti 



18 
 

3. fondy rizikového kapitálu: 

 nezávislé fondy rizikového kapitálu – získavajú svoj kapitál od 

inštitucionálnych investorov (bánk a veľkých finančných inštitúcií); 

 závislé fondy rizikového kapitálu – finančné prostriedky na 

investovanie získavajú od svojej materskej spoločnosti; 

 polozávislé fondy rizikového kapitálu – investujú finančné prostriedky 

v záujme materskej spoločnosti, ale manaţment podniku je oprávnený 

nezávisle investovať aj prostriedky fondu získané z iných zdrojov; 

 fondy rizikového kapitálu podporované vládou alebo zaloţené za jej 

účasti – získavajú svoje prostriedky od ich podporovateľa, t.j. 

z vládnych zdrojov.  

 

2.2.4 Mezanínové financie 

 

Európska komisia má snahu zlepšiť európske trhy finančných produktov kombinujúcich 

vlastnosti pôţičiek a vlastného kapitálu. Toto takzvané mezanínové financovanie je vhodné na 

podporu podnikov v rôznych fázach ich ţivotného cyklu, ako napríklad vo fáze rastu alebo 

prevodu podniku. 

 

Medzi výhody mezanínového financovania pre podnikateľa sú radené nasledovné [56.] : 

 mezanínové financovanie je „na mieru šitý“ a stabilný finančný inštrument; 

 dlţník nestráca kontrolu nad firmou; 

 poskytuje financovanie v takých prípadoch, kde získanie klasického bankového úveru 

nie je moţné alebo veľmi ťaţko získateľné; 

 v porovnaní s bankovými produktmi je mezanínové financovanie menej reštriktívny 

nástroj (na hotovosť, finančné kovenanty, t.j. poţadované hodnoty rôznych finančných 

ukazovateľov ako sú ukazovatele rentability, likvidity atď.); 

 istina dlhu sa zväčša spláca jednorázovo aţ na konci splatnosti úveru; 

 mezanínové financovanie je lacnejšie ako vlastné zdroje. 
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2.2.5 Štátna pomoc 

 

Programy a podpory zo štátneho rozpočtu určené pre podniky, ktoré majú nedostatok 

vlastného kapitálu a následné problémy pri získaní úveru. Ako bolo spomenuté v kapitole 2.1, 

aj štátna pomoc má svoje pravidlá. Zakázané je poskytnutie štátnej pomoci, ktorá narušuje 

hospodársku súťaţ, napríklad zvýhodňovaním určitých podnikateľov a taktieţ je zakázané 

akékoľvek narušenie obchodu medzi členskými štátmi Európskej únie. 

Snahou štátnej pomoci je prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov 

(modernizácie, zvyšovaním ich produktivity práce a uľahčením uplatnenia sa malých 

a stredných podnikov v medzinárodnej spolupráci a pri vstupe na trh EÚ) prispievať k rozvoju 

zaostalých regiónov Slovenska. 

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu podnikania sú určené hlavne na: 

 podporu vzniku nových podnikov; 

 zvýšenie konkurencieschopnosti ; 

 stabilizáciu a rozvoj uţ existujúcich podnikov. 

 

2.2.6 Financovanie technologického rozvoja 

 

V súvislosti s financovaním technologického rozvoja podnikov podporuje Komisia Európskej 

únie prístup k 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (7. RP). Cieľom je 

zabezpečiť, aby sa 15 % rozpočtu programu spolupráce 7. rámcového programu pridelilo 

MSP. Komisia tak otvára výzvy na predkladanie ponúk vyhradené pre MSP s investične 

obmedzeným rozpočtom a poskytuje lepšiu pouţívateľskú podporu s početnejšími 

informáciami a aktivitami na zlepšenie informovanosti. 

Príjemcom dotácie určenej na financovanie technologického rozvoja [107.] môţe byť 

akákoľvek právnická osoba, neziskový verejný subjekt, inštitúcia stredného 

a vysokoškolského vzdelania, výskumné organizácie, veľké priemyslové podniky a MSP. 

V projektoch sa účastina spravidla minimálne traja nezávislí účastníci z troch členských alebo 

asociovaných zemí. Európska Komisia môţe poskytnúť grant formou náhrady uznateľných 

nákladov (preferovaná metóda), pevnou sadzbou (ako % priamych nákladov), paušálnymi 
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čiastkami či kombináciou. Platí tu tzv. podmienka neziskovosti a to tak, ţe príspevok EÚ 

k náhrade uznateľných nákladov nesmie viesť k zisku. Medzi uznateľné náklady je moţné 

radiť hlavne osobné náklady zamestnancov (priamo pracujúcich na projekte), cestovné 

náklady, spotrebný materiál, odpisy dlhodobého majetku, subdodávky a iné priame náklady. 

 

2.3 Charakteristika Slovenskej a Českej republiky 

  

Kedysi jeden štát, dnes dve samostatné republiky. Spoločných znakov a udalostí týchto dvoch 

republík je mnoho. Jedným z nich je „Zamatová revolúcia“ (1989). Jedná sa o sled udalostí, 

ktorý je dávaný mnohým štátom za vzor. Odstránenie komunistického reţimu a následné 

nastolenie systému demokracie, ktoré vyústilo  v „neţné“, bezkonfliktné rozdelenie dvoch 

dovtedy spojených štátov a ekonomík.   

Ďalším podstatným znakom je Česko-slovenská colná únia, ktorej formálnym podkladom 

bola Zmluva o vytvorení colnej únie medzi Českou a Slovenskou republikou a vstúpila 

v platnosť 3.5.1993. Zabezpečila voľný pohyb tovaru a sluţieb, zákaz akejkoľvek 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, integráciu oboch ekonomík a hospodárskych 

politík a mnoho ďalších výhod, ktoré vstupom Slovenskej a Českej republiky do Európskej 

únie (1.5.2004) skončili
2
.  

V roku 2004 Slovenská a Česká republika spoločne vstúpili do Európskej únie, ktorých 

pozície v rebríčku EU 28 sú ale odlišné.  

 Ekonomiky SR a ČR majú veľa spoločných znakov, čo však spoločné nemajú sú geografické 

a makroekonomické ukazovatele a v neposlednom rade menu. Prijatie Eura Slovenskou 

republikou a následné odloţenie prijatia Eura Českou republikou prinieslo odlišné podmienky 

pre zahraničný obchod.   

Slovenská republika 

Podľa správy WEF – Global Competitiveness Report 2012/2013 patrí na Slovensku medzi 

najproblematickejšie faktory, ktoré ovplyvňujú podnikanie: neefektívna štátna byrokracia, 

korupcia, politická nestabilita, nedostatočná infraštrukturálna podpora, obmedzujúce 

pracovnoprávne predpisy, daňové sadzby, daňové predpisy, nedostatočne vzdelaná pracovná 

                                                           
2
 Nahradené však boli výhodami Jednotného trhu Európskej únie. 
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sila, nedostatočná kapacita inovovať, prístup k financovaniu, slabá pracovná morálka, 

inflácia, zločiny a krádeţ, vládna nestabilita, devízové predpisy a napokon slabé verejného 

zdravie. 

Ekonomická charakteristika Slovenskej republiky [47.] vykazuje nasledujúce znaky: 

Za celý rok 2012 slovenská ekonomika vzrástla o 2%. Pokles slovenského vývozu do 

hlavných exportných teritórií, ktorými zostávajú SRN, ČR a Francúzsko, sa premietol nielen 

do vývoja HDP, ale následne aj do vývoja nezamestnanosti, ktorá v decembri 2012 dosiahla 

rekordné miery nezamestnanosti 14,4%. V podstate jediným makroekonomickým 

ukazovateľom, ktorý v roku 2012 vykázal medziročné zlepšenie, je inflácia. Aj keď sa rast 

cien priemyselných výrobcov medziročne zrýchlil, rast spotrebiteľských cien sa mierne 

spomalil. Medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla 3,7%, čo 

predstavovalo o 0,4 p.b. niţší nárast ako v roku 2011. K rastu výkonnosti slovenského 

hospodárstva v roku 2012 teda prispel výlučne čistý vývoz tovaru a sluţieb, ktorý v stálych 

cenách stúpol na 7,9 mld EUR. Rozhodujúci vplyv na to mala predovšetkým obchodná 

bilancia, ktorej prebytok bol vykazovaný takmer celý rok 2012. 

 

Česká republika 

Podľa správy WEF –Global Competitiveness Report 2012/2013 sú zaráţajúce ukazovatele, 

ktoré stavajú korupciu na prvú priečku v najproblematickejších faktoroch, ktoré ovplyvňujú 

podnikanie. Nasledujúce priečky patria neefektívnej vládnej byrokracii, daňovým reguláciám, 

daňovým sadzbám, prístupu k financiám, obmedzujúce pracovnoprávne predpisy, politická 

nestabilita, zločiny a krádeţ, slabá pracovná morálka, nedostatočne vzdelaná pracovná sila, 

nedostatočná kapacita inovovať, vláda nestabilita, nedostatočná infraštrukturálna podpora, 

inflácia, slabé verejné zdravie a napokon devízové predpisy.  

Ekonomická charakteristika Českej republiky 

Ekonomický vývoj v Českej republike bol v roku 2012 charakterizovaný poklesom HDP. Z 

mierneho medziročného zníţenia za prvé tri mesiace o 0,4% sa v ďalších štvrťrokoch pokles 

ďalej postupne prehlboval (cez -1,1% a -1,5% v 2. a 3. štvrťrok) aţ po -1,7% v poslednom 

štvrťroku 2012. Prevaţujúce príčiny poklesu ekonomiky moţno hľadať predovšetkým v 

prvých troch štvrťrokoch v slabom domácom dopyte s obmedzovanými výdavkami na 
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konečnú spotrebu, v poslednom štvrťroku potom predovšetkým v oslabenom dopyte 

zahraničia. Pozitívne pôsobil v 4. štvrťroku 2012 - rovnako ako v predchádzajúcich ôsmich 

štvrťrokoch - zahraničný obchod, vývoz. Čistý vývoz pridal tempe HDP nepatrných 0,2 p.b.. 

Celková cenová hladina v českej ekonomike vyjadrená implicitným deflátorom v roku 2012 

po miernych poklesoch v predchádzajúcich dvoch rokoch medziročne vzrástla o 1,3%. 

Zníţenie HDP tak bolo v roku 2012 hlbšie v stálych cenách neţ v cenách beţných. Situáciu na 

trhu práce Českej republiky charakterizovalo v roku 2012 niekoľko na prvý pohľad 

protichodných javov. Hoci sa ekonomika nachádza podľa vývoja HDP v recesii, miera 

zamestnanosti uţ niekoľko štvrťrokov za sebou plynule rastie. [29.] 

 

Pre jasnejšie porovnanie Slovenskej a Českej republike je znázornená jednoduchá 

charakteristika v tabuľke 2.1. 

Tabuľka 2.1:  Porovnanie základných charakteristík Slovenskej a Českej republiky 

 Slovensko Česko 

Oficiálny názov Slovenská republika Česká republika 

Rozloha 49 036 km
2
 78 864 km

2
 

Počet obyvateľov 5 429 763 10 506  813 

Hlava štátu- prezident Ivan Gašparovič Miloš Zeman 

Administratívne členenie  8 krajov a  

79 okresov  

14 krajov a  

76 okresov 

Priemerná mesačná mzda 716 €(18 252 Kč) 24 514 Kč (961 €) 

Miera nezamestnanosti 13,5% 8,7 % 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vývoj priemernej mzdy v ČR a SR je znázornený aj v nasledujúcom grafe (graf 2.1). Hodnoty 

na vertikálnej ose sú prepočítané do EUR jednotným kurzom.  
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Graf 2.1: Vývoj priemernej mesačnej mzdy 

 

Zdroj: [77.] 

V grafe znázorňujúcom vývoj priemerných miezd sú dominantné dve rovnobeţné priamky, 

ktoré predstavujú výšku mzdy v danom čase. Z nich vyplýva, ţe absolútny rozdiel medzi 

priemernými mzdami týchto štátov  je takmer konštantný. Mzdy v Českej republike stúpajú 

takmer rovnakým tempom ako mzdy v Slovenskej republike. 

 

2.4 Podpora podnikania v inštitucionálnej podobe 

 

Systém podpory podnikania v malých a stredných podnikoch pozostáva z náročných procesov 

a veľkého mnoţstva aktérov. Podpora podnikania znázornená v nasledujúcej kapitole 

znázorňuje aktérov – sprostredkovateľov, ktorí sa zaoberajú problematikou podpory a sú 

schopní byť nápomocní pri sprostredkovaní finančných prostriedkov. 

Uvádzané inštitúcie sú rozčlenené do 3 kategórií: inštitúcie, ktoré pôsobia na území 

Slovenskej republiky; inštitúcie, ktorých pôsobenie sa vzťahuje na Českú republiku 

a poslednú skupinku vytvárajú inštitúcie, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty Európskej 

únie. Predstavené sú len príklady sprostredkovateľských organizácii, v skutočnosti je takýchto 

organizácií viac. 
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2.4.1 Inštitúcie Slovenskej republiky 

 

Pre Slovenskú republiku je dôleţité spomenúť nasledujúce organizácie: 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., (SZRB) zakladateľom je ústredný orgán štátnej 

správy Ministerstvo financií SR. Jedná sa o špecializovanú bankovú inštitúciu. V roku 1991 

sa SZRB stala prvou bankou vo východnej Európe, zameranou na podporu malého a 

stredného podnikania.   

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), š.p.o. je od 1. októbra 2001 

príspevkovou organizáciou MH SR, ktorá si za svoju misiu stanovila podporu rozvoja 

slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality ţivota na Slovensku. Tento cieľ by mal byť 

naplnený prostredníctvom prezentácie hospodárskeho prostredia Slovenska, zviditeľňovania 

krajiny pre zahraničných investorov a pomocou rozvoja investičných projektov. Cieľom 

SARIO je tieţ zníţenie nezamestnanosti, podpora exportných aktivít slovenských 

podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov Európskej únie. [87.] 

Eximbanka SR, hlavným cieľom inštitúcie je podpora maximálneho objemu vývozu 

produkcie najmä do krajín EÚ a OECD pri zabezpečení návratnosti prostriedkov 

minimalizáciou rizík vznikajúcich z poistných, úverových, záručných a finančných operácií. 

Eximbanka SR vykonáva svoje funkcie a činnosti v dvoch hlavných oblastiach, t.j. 

financovaní a poisťovaní vývozných úverov. Vlastníkom je štát, ktorý ručí za jej záväzky 

vzniknuté pri získavaní finančných prostriedkov na zahraničných finančných trhoch a za 

ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisťovaní vývozných úverov Eximbankou SR.  

Slovensko - americký podnikateľský fond (SAEF) ponúka financovanie projektov spojené s 

technickou a poradenskou pomocou perspektívnym slovenským súkromným malým a 

stredným podnikom. Fond pracuje na komerčnom základe, avšak s cieľom podporiť 

hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť podnikov v prostredí voľného trhu. 

Finančné prostriedky SEAF sú vyčlenené Kongresom Spojených štátov amerických.  

Slovenská asociácia rizikového kapitálu, SLOVCA (Slovak Venture Capital Association), 

je zdruţenie právnických osôb, ktorého cieľom je podpora priemyslu rizikového kapitálu na 

Slovensku. Vznik asociácie iniciovala skupina štyroch zakladajúcich členov v roku 1995. 

Hlavným zámerom skupiny bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti rizikového kapitálu u 

http://www.szrb.sk/
http://www.sario.sk/
http://www.eximbanka.sk/
http://www.saef.sk/
http://www.slovca.sk/
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podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych 

orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku. [76.] 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania - uţ viac ako 15 rokov 

pomáha slovenským malým a stredným podnikateľom prostredníctvom podporných 

programov v oblasti kapitálu (mikropôţičky, rizikový kapitál), vzdelávania a poradenstva 

(Enterprise Europe Network a prostredníctvom regionálnych centier RPIC/BIC/CPK) a 

projektov pre podnikateľov (Podnikateľka Slovenska, Európske podnikateľské ocenenia) 

[32.]. 

Národná asociácia pre rozvoj podnikania (NARP) je zdruţenie právnických osôb, ktorého 

členmi sú: BIC - Podnikateľské inovačné centrá, RPIC - Regionálne poradenské a informačné 

centrá a ďalšie organizácie na podporu rozvoja podnikania. Poslaním NARP je účinným 

spôsobom vytvárať pre jej spolupracovníkov moţnosti rozvíjať ekonomický potenciál 

v regiónoch tak, aby Slovenská republika získala väčšiu konkurencieschopnosť, rastúcou 

mierou prispievala k úspešnému rozvoju Európy a garantovať poskytovanie sluţieb jej členmi 

pre malých a stredných podnikateľov na  kvalitatívnej úrovni obvyklej v krajinách Európskej 

únie.  

 

2.4.2 Inštitúcie Českej republiky 

 

Občania Českej republike majú moţnosť obrátiť sa aj na nasledujúce uvedené organizácie: 

Hospodárska komora ČR, hlavným cieľom je podpora a rozvoj aktivít jednotlivých 

podnikateľov. Organizácia pôsobí nezávisle na štátnej správe. Vytvára predpoklady pre 

bezproblémový chod podnikania v zhode medzi podnikateľmi a štátom, ďalej sa snaţí 

pomôcť MSP formou poradenstva v oblasti exportu, importu a daní. 

Euro Info Centrum sprostredkovateľské centrum, ktoré poskytuje kontakty medzi firmami 

v Českej republike a zahraničím. Informuje o podnikateľskom prostredí Európskej únie, 

daniach, clách a legislatíve.[13.] 

Agentúra pre podporu podnikania a investícií CzechInvest je štátna príspevková organizácia 

podriadená Ministerstvu priemyslu a obchodu ČR, ktorá posilňuje konkurencieschopnosť 

českej ekonomiky prostredníctvom podpory malých a stredných podnikateľov, podnikateľskej 
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infraštruktúry, inovácií a získavaním zahraničných investícií z oblasti výroby, strategických 

sluţieb a technologických centier. [44.] 

Českomoravská záručná a rozvojová banka je akciovou spoločnosťou, ktorá je pod 

štátnym vplyvom. Napomáha rozvíjať projekty infraštruktúry a predovšetkým iniciovať 

zakladanie a rozvoj malých a stredných podnikov. Tento cieľ realizuje na základe 

poskytovania mnoţstva bankových produktov, ponúka podnikateľom bankové záruky za úver 

alebo kapitál, poskytuje zvýhodnené úvery z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych 

fondov aj krajov. 

Česká agentúra na podporu obchodu je vládna proexportná agentúra, taktieţ nazývaná 

CzechTrade. Za hlavný cieľ si kladie pomáhať českým vývozcom – najmä malým a stredným 

podnikom, a to v otázke uvádzania svojho nového produktu na medzinárodný trh 

a následného presadenia sa.   

Asociácia malých a stredných podnikov a ţivnostníkov ČR zdruţuje na báze 

dobrovoľnosti malé a stredné podniky, ţivnostníkov a nimi zriadené organizácie z celej 

Českej republiky. Zainteresovaná je do zaistení informovanosti členov o moţnej spolupráci 

s EU, ponúka im rôzne konzultácie pri výbere projektov, úzko taktieţ spolupracuje s Českou 

podnikateľskou reprezentáciou pri Európskej únii CEBRE. 

Česká podnikateľská reprezentácia pri EU známa skôr pod názvom CEBRE – Czech 

Business Representation to the EU. Cieľom je presadzovať záujmy českých podnikateľov 

pred inštitúciami EU v Bruseli a intenzívne sledovať unijnú legislatívu, taktieţ pomáhať 

podnikateľom v oblastiach, kde sa záujmy podnikov pretínajú s činnosťou orgánov Európskej 

únie alebo iných európskych organizácií sídliacich v Bruseli. Podnikatelia pomocou tejto 

reprezentácie získavajú informácie o pripravovaných rozhodnutiach a predpisoch EU pre svoj 

odbor. Prostredníctvom CEBRE je taktieţ moţné vstúpiť do priameho kontaktu s orgánmi 

Európskej únie a získať tak prehľad o ponuke všetkých dostupných podporných programov 

EU pre Českú republiku [13.]. 

 

2.4.3 Spoločné inštitúcie pre štáty Európskej únie 

 

Enterprise Europe Network – sieť pre podnikateľov (v preklade Európska sieť podnikov), 

ktorej mottom je "Podpora podnikania na dosah ruky". Spustená bola v roku 2008 Európskou 
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komisiou. Jedná sa o spojenie najdôleţitejších aktérov v oblasti podpory podnikov, ktoré 

poskytujú sluţbu na jednom mieste, ktorá najmä malým a stredným podnikom (MSP) pomôţe 

pri rozvíjaní ich úplného potenciálu a inovačnej kapacity. Sieť Enterprise Europe Network 

zahŕňa viac ako 600 partnerských organizácií - kontaktných miest pre podnikateľov z 47 

krajín sveta. Tieto miesta, ktoré pokrývajú územie celej EÚ a dokonca sa nachádzajú aj za jej 

hranicami, poskytujú celú škálu podporných sluţieb v tesnej blízkosti MSP. [48.] 

Európsky obchodný register (European Business Register - EBR) poskytuje jednoduchý 

prístup ku spoľahlivým údajom o obchodných spoločnostiach z celej Európy. S pomocou 

EBR je moţné dostať sa k aktuálnym informáciám o európskych firmách priamo z národných 

obchodných registrov  štátov, ktoré sú členmi EBR (Belgicko; Írsko; Grécko; Dánsko; 

Taliansko; SRN; Estónsko; Lotyšsko; Španielsko; Fínsko; Nórsko; Švédsko; Francúzsko; 

Rakúsko). 

Európska spoločnosť [49.] (SE - Societas Europaea), je to nová kapitálová obchodná 

spoločnosť zaloţená európskym právom v nadnárodnej forme. Projekt európskej spoločnosti 

bol vytvorený pred niekoľkými rokmi s cieľom harmonizovať alebo aspoň zblíţiť právnu 

úpravy akciových spoločností v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Minimálny 

základný kapitál SE je rozloţený na akcie a kaţdý akcionár ručí iba do výšky upísaného 

kapitálu. Minimálny základný kapitál musí dosahovať aspoň 120 000 EUR.  

Podnikateľské a inovačné centrá zdruţujú členov z 21 zemí, ktorá pôsobí uţ od roku 1984. 

Svoju činnosť zameriavajú na podporu podnikov a rozvoju firiem, ktoré inovujú. Pomoc je 

ponúkaná pri spracovávaní podnikateľských plánov, získavaní financií pre MSP, je účinná pri 

ich zapájaní do európskych sietí a programov, pomáha im nájsť nájomné priestory 

v podnikateľských inkubátoroch či vedeckovýskumných parciách. [13.] 

Systém SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú 

na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel 

vnútroštátneho trhu orgánmi verejnej správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských 

štátoch Európskej únie (ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). Pomáhajú pri riešení 

sťaţností od jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej správy a ich 

úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v krátkej lehote desiatich 

týţdňov. Svoje sluţby poskytujú zdarma. [93.] 
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Európsky hospodársky a sociálny výbor stredisko pre sledovanie jednotného trhu pri 

Európskom hospodárskom a sociálnom výbore pripravuje rôzne projekty, zamerané na 

uvoľnenie vnútorného trhu od administratívnych prekáţok a prílišnej regulácie.[13.] 

Business Angels predstavuje fyzické osoby, ktoré ako investori vstupujú  do perspektívnych 

podnikov prostredníctvom poskytnutia svojich vedomostí, zručností a skúseností – know-

how. Najčastejšie ide o vstup pri samotnom zrode podniku či v počiatočnej fáze rozvoja jeho 

činnosti. Dôleţitým faktorom je, ţe na základe svojich poznatkov v danom odbore či odvetví 

podnikania  môţu prispieť k získaniu dodatočných finančných prostriedkov (úver a pod.) 

potrebných pre rozvoj podnikania. 

 

Inkubátor je vhodné miesto pre novovytvorené podniky. Podporuje vybrané podnikateľské 

zámery v rámci daného regiónu a poskytuje im starostlivosť a vhodné štartovacie podmienky 

v začiatočných etapách vývoja. Pomáha začínajúcim a rozvíjajúcim sa podnikateľom 

prekonávať prekáţky, aby mohli začať prosperujúco podnikať. Zvyšuje šancu preţitia 

novovytvoreného malého podniku, zmierňuje dopady trhu v začiatkoch jeho podnikateľských 

aktivít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. Štrukturálna politika Slovenskej a Českej 

republiky  

 

„Úspešné regióny a mestá sú tie, ktoré vítajú otvorenosť a ponúkajú svojim obyvateľom  

ekonomickú prosperitu a sociálny blahobyt a príležitosť v plnej miere rozvíjať ich talent. 

Európa potrebuje viac než kedykoľvek predtým tvorivosť, zručnosti a entuziazmus svojich 

regiónov a miest. Vo veku globalizácie musia hrať vedúcu úlohu v konkurencieschopnej 

Európe, ktorú sa pokúšame vytvoriť.“ José Manuel Barroso [23.] 

Cieľom štrukturálnej politiky Európskej únie je pomocou vytvorených nástrojov vyrovnávať 

rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v členských krajinách Európskej únie, 

dosiahnuť prosperitu regiónov a podnikov, zvýšiť tak zamestnanosť a blahobyt občanov. Táto 

politika je zaloţená na finančnej solidarite medzi regiónmi a vyznačuje sa poskytovaním 

finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a 

sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej štrukturálnej politiky.  

Štrukturálnu politiku Európskej únie charakterizoval Navrátil a kol. ako veľmi široké poňatie 

makroekonomických regulácií realizovaných pomocou rôznych politík Európskej únie, 

vedúcich k cielenej zmene štruktúry ekonomík členských štátov. V rôznych etapách 

doterajšieho vývoja európskej integrácie bola kladená prednosť odlišným aspektom tejto 

politiky, napr. odvetvovému či regionálnemu prístupu. S ohľadom na prehlbujúcu sa 

globalizáciu svetovej politiky je moţné do nej zahrnúť aj politiku podpory malých a stredných 

firiem. V 90. rokoch 20. storočia sa presadila podpora ekonomickej, sociálnej a územnej 

súdrţnosti so zameraním na dosahovanie vysokej konkurencieschopnosti Únie. [15.] s. 93 

Práca skúma vplyv štrukturálnych procesov na podnikateľské prostredie v Slovenskej 

a Českej republike. Zameriava sa na vyuţívanie, respektíve čerpanie finančných prostriedkov 

z operačných programov určených na podporu podnikania v Košickom kraji (Slovenská 

republika) a v Moravskoslezskom kraji (Česká republika). 

Rovnako ako pre Českú republiku, tak aj pre Slovenskú republiku je aktuálne programové 

obdobie 2007 - 2013 prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať moţnosť vyuţívať 

zdroje z fondov Európskej únie v priebehu celého jeho trvania. 
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Politika súdrţnosti sa v programovom období 2007 – 2013 realizuje prostredníctvom 

poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie na spolufinancovanie troch hlavných 

cieľov – Cieľa Konvergencia, Cieľa  Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a 

Cieľa  Európska územná spolupráca. Dosiahnutie cieľa 1. a 2. zaisťuje Národný strategický 

referenčný rámec (NSRR).  

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) [15.]  je nástroj politiky súdrţnosti, pomocou 

ktorého všetky členské štáty upresňujú podľa svojich špecifických podmienok priority 

z úrovne Európskej únie, uvedené v Strategických pokynoch Spoločenstva (CSG). Na úroveň 

regiónov sa tieto priority prenášajú pomocou Operačných programov (OP). 

 

Finančnú alokáciu pre Národný strategický referenčný rámec, ktorý sa vzťahuje len na cieľ 

Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je znázornený 

v tabuľke 3.1. Tabuľke je doplnená finančná alokácia aj pre cieľ Územná spolupráca.  

Tabuľka 3.1: Finančná alokácia na jednotlivé ciele 

Cieľ Alokovaná finančná čiastka 

1. cieľ – Konvergencia   283 miliárd € 

2. cieľ – Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

55 miliárd € 

3. cieľ – Územná spolupráca 9 miliárd € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [56.] 

 

Celková finančná alokácia na financovanie cieľov kohéznej politiky programového obdobia 

2007 – 2013 je 347 miliárd €
3
. NSRR, ktorý zastrešuje len prvý a druhý cieľ predstavuje 

čiastku 338 miliárd €.   

Pre lepšie porovnanie je v grafe 3.1 znázornený percentuálny podiel finančných prostriedkov 

vyplatených jednotlivým členským štátom. Údaje sa vzťahujú k dátumu 13.6.2013.  

 

                                                           
3
 Vrátane cieľa Európska územná spolupráca. 
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Graf 3.1: Percentuálny podiel finančných prostriedkov vyplatených členským štátom 

 

Zdroj: [56.]  

 

Z grafu sú zjavné veľké rozdiely v čerpaní finančných prostriedkov. Priemer čerpania je 

53,85%. Nadpriemerné čerpanie je v prípade Estónska, Lotyšska a Portugalska. Na druhej 

strane nedostatočné u štátov Rumunsko, Bulharsko a Taliansko. Slovenská republika 

(45,51%) a Česká republika (41,95%) patria taktieţ do skupiny štátov s podpriemerným 

čerpaním.  

 

3.1 Charakteristika Štrukturálnej politiky 2007-2013 

 

Štrukturálna politika v programovacom období 2007-2013 prináša pre Českú a Slovenskú 

republiku nové zásady, ktoré súvisia s prepojením politiky európskej únie a politiky národnej. 
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Pozitívum vo forme moţnosti čerpania podpory z Európskeho rozpočtu je podriadené 

veľkému mnoţstvu pravidiel, kontrol, auditom a iným zásahom zo strany Európskej únie.    

Štrukturálna politika EÚ a v podstate aj systém vyuţívania štrukturálnych fondov vychádza z 

nasledujúcich operačných princípov [99.] : 

- Princíp solidarity predstavuje financovanie menej vyspelých štátov hospodársky vyspelými 

štátmi prostredníctvom príspevkov do spoločného rozpočtu. 

- Princíp subsidiarity vyjadruje nutnosť realizácie jednotlivých cieľov na čo najniţšej 

moţnej úrovni.  

 - Princíp koncentrácie. Ide o zásadu vyuţívať prostriedky štrukturálnych fondov čo 

najúčelnejšie a v regiónoch s najväčšími problémami tak, aby prinášali maximálny úţitok. 

 - Princíp partnerstva znamená, ţe pri realizácii projektov je potrebná úzka spolupráca 

medzi jednotlivými úrovňami orgánov na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni. 

 - Princíp programovania. Tento princíp vyţaduje časový rozvrh pre alokáciu pomoci. 

Prostriedky fondov sú alokované na základe viacročných a viacodborových programov a nie 

na základe jednotlivých projektov. 

 - Princíp adicionality (doplnkovosti). Prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

nenahradzujú, ale iba dopĺňajú výdavky členských krajín na vlastnú regionálnu a štrukturálnu 

politiku. 

 - Princíp monitorovania a vyhodnocovania. Ide o zásadu priebeţného sledovania a 

vyhodnocovania vykonávaných opatrení a realizácie konkrétnych projektov a kontrolu 

celkovej efektívnosti vyuţitia vynakladaných prostriedkov.  

 

3.2 Ciele Štrukturálnej politiky 

 

Základným cieľom štrukturálnej politiky je pomocou štrukturálnych fondov a taktieţ 

pomocou kohézneho fondu dosiahnuť zníţenie nerovnomerného vývoja medzi regiónmi. 

Nástroje štrukturálnej politiky sú jedným z motorov rastu zamestnanosti , napomáhajú 
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zvyšovaniu rastového potenciálu regiónov v Európskej únie a dopomáhajú samotnej 

európskej integrácii. 

Kaţdé programové obdobie je charakteristické inými vytýčenými cieľmi, vymedzenými 

programami a nástrojmi. Ako tvrdí Boháčková a Hrabánková [1.] programové obdobie 2007-

2013 prinieslo do všetkých oblastí činností štrukturálnych fondov a v podstate do celého 

rámca fungovania štrukturálnej politiky Európskej únie zásadné zmeny. Upozorňujú taktieţ 

na zásadné zmeny v oblasti štrukturálnych fondov. Predovšetkým vzniká nový Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) a zároveň zaniká Orientačná sekcia 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre orientáciu a garanciu. Finančný nástroj pre 

podporu rybolovu (FIFG) je nahradený Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFF) 

a stáva sa súčasťou nie štrukturálnej, ale poľnohospodárskej a rybnej politiky. Snahou taktieţ 

je, aby v záujme dosiahnutia väčšej súčinnosti intervencie jednotlivých fondov bol do 

programovania začlenený aj Fond súdrţnosti. Príspevok z fondov je zásadne viazaný na 

operačné programy a na ich úrovni sa vypočítava buď vo vzťahu k celkovým spôsobilým 

výdajom, zahŕňajúcim verejné aj súkromné výdaje, alebo vo vzťahu k spôsobilým verejným 

výdajom.   

Zmeny, ktoré sprevádzajú aktuálne (onedlho končiace) programové obdobie sa týkajú aj 

financovaných cieľov. V tomto období sú vytýčené nasledujúce 3 ciele: 

Cieľ Konvergencia je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 

sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Podporovať má priaznivé podmienky najmenej 

rozvinutých členských štátov a regiónov.   

Je prioritným cieľom všetkých fondov, z ktorých sú financované opatrenia na jeho realizáciu. 

K týmto opatreniam sa zaradzujú investície do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoj inovácií, 

rozvoj znalostí spoločnosti, zlepšovanie schopnosti adaptácie na ekonomické a sociálne 

zmeny, rast kvality ţivotného prostredia a lepšia výkonnosť inštitucionálnej správy. Cieľ 

Konvergencia je zameraný na zaostávajúce regióny. Tým, ţe sú priemerné hodnoty 

Spoločenstva stanovené na úrovni EU-25, došlo k ich zníţeniu a niektoré regióny, ktoré 

doposiaľ malý nárok na podpory zo štrukturálnych fondov, boli týmto „štatistickým 

dopadom“ vyradené zo zoznamu regiónov spadajúcich do zaostávajúcich oblastí. Pre uvedené 

regióny je poskytovaná značná prechodná podpora, aby mohli v procese konvergencie 

pokračovať. Podpora bude ukončená v roku 2013. [1.] s. 44. 
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Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je financovaný z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu. Zameraný je na posilnenie 

konkurencieschopnosti, prosperity a atraktívnosti regiónov a taktieţ výrazné posilnenie 

zamestnanosti v regiónoch, ktoré nespadajú pod cieľ Konvergencia.  

Medzi prostriedky k dosiahnutiu cieľa patria napríklad opatrenia obdobné v rámci cieľa 

Konvergencia a navyše zvyšovanie dostupnosti trhu práce pre pracovné sily a podniky, 

adaptácia pracovných síl a podnikov na zmenené podmienky, dostupnosť a rovnosť v prístupe 

na trh práce pre všetky osoby. Do tohto cieľa spadajú regióny na úrovni NUTS 1 a 2 a ďalej 

regióny, ktoré boli v programovom období 2000-2006 zaradené do cieľa 1 a v novom 

programovom období uţ kritéria spôsobilosti pre zaradenie do cieľa Konvergencia nenaplňujú 

v súvislosti s vyššie uvedeným „štatistickým dopadom“. [1.] s. 44. 

Cieľ Európska územná spolupráca financovaný je z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. Zaloţený je na spoločných miestnych a regionálnych iniciatívach a taktieţ na 

medzinárodnej spolupráci , ktorá posilní medziregionálnu spoluprácu a výmenu informácií.  

Zahŕňa všetky regióny v blízkosti pozemných hraníc vnútorných aj vonkajších na úrovni 

NUTS 3 a všetky regióny úrovne NUTS 3 pozdĺţ morských hraníc, vzdialených od seba 

maximálne 150km. [1.] s. 45. 

Pre programové obdobie 2007-2013 boli stanovené strategické zásady spoločenstva: 

 Zvýšenie príťaţlivosti členských štátov, regiónov a miest, zlepšením ich prístupnosti, 

zaistením odpovedajúcej kvalite a úrovni sluţieb a zachovávaním ich potenciálu 

v oblasti ţivotného prostredia. 

 Podpora inovácií, podnikateľského ducha a rastu hospodárstva zaloţeného na 

znalostiach pomocou kapacít pre výskum a inovácie, vrátane nových informačných 

a komunikačných technológií. 

 Tvorba väčšieho počtu a lepších pracovných miest zapojením väčšieho počtu osôb do 

zamestnania alebo do podnikania, zlepšenie prispôsobilosti pracovníkov a podnikov, 

zvýšenie investícií do ľudského kapitálu. [19.] 
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3.3 Fondy štrukturálnej politiky 

 

Slovenská a Česká republika získala moţnosť vyuţívania finančných prostriedkov 

prostredníctvom fondov štrukturálnej politiky Európskej únie uţ v roku 2004. Fondy 

Európskej únie slúţia k financovaniu jednotlivých politík EU. Rozdielne určenie kaţdého 

fondu zabezpečuje podporu rôznych oblastí ale aj podporu rôznych štátov (napr. 

kandidátskych). Fungujú na princípe spolufinancovania, ktorého výška je určená vzhľadom 

k schopnosti predkladateľov financovať istú časť rozpočtu na daný projekt. 

Štrukturálne fondy a ich prerozdeľovanie patrí medzi právomoci Komisie a vlády členských 

štátov [53.] :  

 Komisia EÚ rokuje a schvaľuje rozvojové programy navrhnuté štátmi a prideľuje 

prostriedky; 

 štáty a ich regióny riadia programy, zabezpečujú ich realizáciu a robia výber 

projektov, ktoré kontrolujú a hodnotia 

 Komisia EÚ sa podieľa na sledovaní programov, prijíma rozpočtové záväzky a 

uhrádza potvrdené výdavky a kontroluje vytvorené kontrolné systémy 

 

3.3.1 Európsky sociálny fond 

 

Európsky sociálny fond (European Social Fund - ESF) [1.] je najdôleţitejším nástrojom 

v oblasti intervencií orientovaných na ľudské zdroje, najmä mladé, ale i staršie pracovné sily 

a nezamestnaných.  

Financovanie prostredníctvom ESF je dostupné v členských štátoch a regiónoch. ESF 

nepodporuje projekty priamo z Bruselu. O pomoc môţu zaţiadať: 

 Organizácie, ktoré majú záujem o získanie finančných prostriedkov z ESF na určitý 

projekt, by sa mali obrátiť na riadiaci orgán ESF vo svojej krajine či regióne.  

 Jednotlivci, ktorí majú záujem o účasť na projektoch ESF, nájdu patričné kontaktné adresy 

ESF vo svojej krajine. Dobrým zdrojom informácií o moţnostiach, ktoré ponúka ESF, sú aj 

národné a regionálne internetové stránky ESF, a takisto aj miestne sluţby zamestnanosti. 

[51.]  
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3.3.2 Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

Jeden zo štrukturálnych fondov Európskej únie orientovaný vyrovnávanie disparít medzi 

regiónmi, prípadne sociálnymi skupinami. 

Za priority tohto fondu sú povaţované posilnenie konkurencieschopnosti, inovácie, vytváranie 

a ochrana udrţateľných pracovných miest a zaistenie udrţateľného rozvoja. Činnosť fondu je 

úzko prepojená s jednotlivými cieľmi. V rámci cieľa Konvergencia podporuje fond 

udrţateľný integrovaný regionálny a miestny hospodársky rozvoj a zamestnanosť. 

Inštitucionálne je stanovených 11 priorít, ktoré majú široký záber. Zahrňujú ako hmotný tak aj 

ľudský regionálny potenciál. Ku cieľu Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

ponúka členským štátom veľa moţností voľby. Stanovené sú 3 priority ako sú: inovácie 

a vedomostná ekonomika; ţivotné prostredie a predchádzanie rizikám; prístup k dopravným 

a telekomunikačným sluţbám obecného hospodárskeho záujmu. Posledný cieľ – Európska 

územná spolupráca má tieţ určené svoje priority, ktoré sú financované pomocou Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja: rozvoj cezhraničných, hospodárskych, sociálnych 

a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií pre udrţateľný územný 

rozvoj; nadviazanie a rozvoj nadnárodnej spolupráce, vrátane dvojstrannej spolupráce medzi 

pobreţnými regiónmi a poslednou prioritou je posilnenie účinnosti regionálnej politiky. [1.] 

 

3.3.3 Kohézny fond 

 

Kohézny fond (Fond súdrţnosti) nepatrí medzi štrukturálne fondy
4
, ale podieľa sa na 

financovaní projektov v oblasti ţivotného prostredia a projekty spoločného záujmu v oblasti 

dopravnej infraštruktúry. 

Podľa Wokouna a kol. [20.] sa kohézny fond dotýka celých štátov s najmenej rozvinutou 

ekonomikou a splňujúcich kritérium – HNP/obyv. menej neţ 90% priemeru EU. Toto 

kritérium spĺňali pre programovacie obdobie 2000-2006 štyri členské štáty – Írsko, 

Portugalsko, Grécko a Španielsko; taktieţ desať nových členských štátov EU od roku 2004 

a Rumunsko a Bulharsko od roku 2007. 

                                                           
4
 Do systému štrukturálnych fondov taktieţ nepatrí Európsky poľnohospodársky garančný 

a podporný fond a Finančný nástroj na podporu rybolovu.  
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3.4 Regionálne členenie 

 

S pribúdajúcim počtom štátov v Európskej únie je potrebné dokonalé členenie regiónov. 

Region [15.] nie je celkom jednoznačné vymedzenie určitej oblasti, kraja, územia, atď. 

Vychádza zo zvolených odlišujúcich znakov (napr. geopolitických, prírodných, etnických, 

historických). Z ekonomického hľadiska ide o lokalizáciu ekonomických a sociálnych aktivít 

v danom (vymedzenom) priestore a vyuţívajúce tento priestor. 

Kaţdý členský štát Európskej únie si zvolil odlišné administratívne členenie svojho územia. 

Administratívne regióny [19.] sú vymedzované pre výkon verejnej správy a to so sebou nesie 

poţiadavku podobnej veľkosti. Preto ide o regióny umelé, mnohokrát neodpovedajúce 

skutočným procesom a vzťahom prebiehajúcim na danom území. Okresy, kraje, regióny 

súdrţnosti – na všetkých týchto úrovniach ide o administratívne (štatisticky účelové) členenie 

s rôznou mierou odlišnosti od prirodzených regiónov.  

Podľa administratívneho členenia sa Slovenská republika delí na 8 krajov a 79 okresov. Česká 

republika sa delí na 14 krajov a 76 okresov.   

Keďţe výška finančnej pomoci z Európskeho rozpočtu je určovaná aj podľa veľkosti 

regiónov, je potrebné aby všetky regióny boli veľkostne harmonizované a bolo by moţné 

porovnávať ich medzi sebou na európskej úrovni. Práve preto boli vytvorené regióny 

súdrţnosti, ktoré odpovedajú úrovni správneho členenia NUTS II
5
. Ako všetky úrovne 

členenia, aj NUTS II má svoje hranice – oblasť s minimálne 800 tisíc a maximálne 3 miliónmi 

obyvateľov môţe byť začlenená do jedného regiónu súdrţnosti. 

 

Slovenská republika má podľa daného členenia regióny súdrţnosti znázornené v obrázku 3.1: 

Východné Slovensko, Stredné Slovensko a Západné Slovensko a Bratislavský kraj. 

 

 

                                                           
5
 NUTS Slovenská republika = NUTS I – Slovenská republika; NUTS II – Bratislavský kraj, Západné 

Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko; NUTS III – kraje Slovenska; NUTS IV (LAU I)– okresy 

Slovenska; NUTS V (LAU II)– obce Slovenska 

 

NUTS Česká republika = NUTS I – Česká republika; NUTS II – Praha, Stredné Čechy, Juhozápad, 

Severozápad, Severovýchod, Juhovýchod, Stredná Morava, Moravskoslezsko; NUTS III – kraje Českej 

republiky; NUTS IV (LAU I)– okresy Českej republiky; NUTS V (LAU II)– obce Českej republiky 
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Obrázok 3.1: Regióny súdrţnosti Slovenskej republiky 

 

Zdroj: [88.] 

 

Česká republika má, pochopiteľne vzhľadom k počtu obyvateľov, viac regiónov súdrţnosti 

v porovnaní so Slovenskou republikou. Regiónmi Českej republiky sú regióny: 

Moravskoslezsko, Stredná Morava, Severovýchod, Juhovýchod, Jihozápad, Severozápad, 

Stredné Čechy a Praha.   

 

Obrázok 3.2: Regióny súdrţnosti Českej republiky 

 

Zdroj: [87.] 

 

Európska únia sa snaţí svojou finančnou podporou minimalizovať disparity medzi regiónmi 

a vyhnúť sa tak tzv. regiónom v úpadku. Región v stave úpadku[15.] v regionálnej politike 
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Európskej únie je ekonomicky stagnujúci región, v ktorom miera nezamestnanosti vysoko 

prekračuje priemernú nezamestnanosť v EU ako celku a má tendenciu ďalej sa zvyšovať. 

 

3.5 Miestny ekonomický rozvoj 

 

Uţ za dôb Československa bolo potrebné vyrovnávať rozdiely vzniknuté zlúčením dvoch 

štátov. Na jednej strane stála Česká republika, ktorá prebrala hospodársky systém vybudovaný 

Rakúsko-Uhorskom a na druhej strane Slovenská republika - vtedy menej rozvinutá oblasť, 

ktorá sa vymanila spod nadvlády Maďarska. Obdobné priority týkajúce sa vyrovnávania 

rozdielov má aj Európska únia a jedna z jej politík – Štrukturálna politika. 

  

 

Stejskal a Kovárník[19.] s. 88 uvádzajú moţné nástroje pre ekonomický rozvoj: 

 Dotácie na podporu pracovných síl – hlavne zamerané na tvorbu nových pracovných 

miest 

 Daňové úľavy – typickým príkladom je v ČR aplikovaná nákladová poloţka na 

náklady výskumu a vývoja v podniku vo výške 100% 

 Finančné dotácie – iba do výšku určitého percenta z celkových nákladov 

 Finančné výpomoci – vrátane zvýhodnených úrokov.  

Taktieţ v svojej publikácii znázornili tabuľku (tabuľka 3.2) predstavujúcu prehľad nástrojov 

miestneho ekonomického rozvoja. 

Tabuľka 3.2 : Nástroje miestneho ekonomického rozvoja 

Kategórie nástrojov Nástroje miestneho ekonomického rozvoja 

Rozvoj fyzického prostredia a verejných 

sluţieb 

plánovacie aktivity a stavebné regulácie;  

zmeny fyzických štruktúr v obci a zlepšenie 

ich vzhľadu; 

zlepšenie kvality a rozsahu verejných sluţieb  

Rozvoj podnikov a podnikania poradenstvá, informačná podpora 

podnikateľov, odstránenie prekáţok 

v podnikaní; 

vznik a zlepšenie špeciálnych zariadení pre 

podnikanie, poskytovanie podnikateľských 

priestorov a pozemkov pre podnikanie; 

finančná podpora podnikateľov a uľahčenie 

prístupu ku kapitálu  
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Rozvoj ľudských zdrojov rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie 

Rozvoj miestnej správy a lokálnych vzťahov inštitucionálne zlepšenie a organizačné 

zmeny miestnej správy; 

zlepšenie komunikácie a zmena prístupu 

k miestnym subjektom, vytváranie lokálnych 

sietí vzťahov; 

propagácia a marketing mesta navonok  

Zdroj: [19.] 

Podľa Malacha[12.] existujú osvedčené princípy, ktoré sú základom pre vytvárajúce sa 

programy na podporu rozvoja podnikania: 

 efektívnosť, podloţená dobrými podnikateľskými zámermi a taktieţ nestrácaním 

finančných prostriedkov cestou k cieľovému podnikateľovi; 

 adresné zameranie s predpokladom, ţe programy sú určené konkrétnemu podniku či 

podnikateľovi, nie inštitúcii či skupine; 

 vecná orientácia, kedy programy sú dotované na určité aktivity či odstránenie bariér 

podnikania; 

 komplexnosť a komplementarita tak, aby sa v programoch vzájomne doplňovali 

a nechýbali im podstatné časti a súvislosti. 

 

3.6 Kraje Slovenskej a Českej republiky 

 

Kraje Slovenskej aj Českej republiky sú veľmi odlišné administratívne jednotky. Ukazovatele, 

podľa ktorých je moţné hodnotiť jednotlivé kraje sú: HDP, trh práce, úroveň priemernej 

nominálnej mzdy a úradne evidovaný nezamestnaní v danom kraji. 

Slovenská republika 

HDP Slovenskej republiky na obyvateľa pre celú krajinu predstavuje pribliţne 73% priemeru 

EÚ27. Toto číslo však maskuje veľké regionálne rozdiely medzi regiónom s hlavným mestom 

Bratislava na jednej strane (s HDP na obyvateľa predstavujúcim 178% priemeru EÚ) a 

napríklad Prešovským regiónom na druhej (HDP na obyvateľa predstavujúcim 42% priemeru 

EÚ). Vznikajú aj podstatné rozdiely medzi mestskými centrami a vidieckymi oblasťami, ktoré 

sú charakterizované malými a rozptýlenými obcami. [79.] 

Miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky je znázornená v tabuľke 

3.3. 
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Tabuľka 3.3: Miera nezamestnanosti v krajoch Slovenskej republiky 

Kraj Miera 

nezamestnanosti 

v roku 2011 

Bratislavský 5,8 % 

Trnavský 10,6 % 

Trenčiansky 8,7 % 

Nitriansky 12,5 % 

Ţilinský 14,3 % 

Banskobystrický 17,5 % 

Prešovský 17,8 % 

Košický 19,6 % 

SR spolu 13,5 % 

Zdroj: [95.] 

Táto práca sa v svojej praktickej časti bude venovať analýze Košického kraja. 

Ťaţiskovými ekonomickými odvetviami Košického kraja sú priemysel (hutnícky, 

strojárenský, potravinársky, elektrotechnický, ťaţobný, stavebných hmôt, palív a energetiky), 

stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Významná je potravinárska výroba spracúvajúca produkty 

poľnohospodárskej prvovýroby. Poľnohospodárska produkcia je sústredená v okresoch 

Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. [95.] 

Graf 3.2: Zamestnanosť v Košickom kraji 

 

Zdroj: [57.] 
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V grafe 3.2 je znázornené percentuálne rozloţenie podľa ekonomických činností. Je zjavné, 

ţe najväčšia zamestnanosť v Košickom kraji je v poľnohospodárstve, v priemysle, lesníctve 

a v manufaktúre. 

 

Česká republika 

Hrubý domáci produkt Českej republiky vyjadrený v štandarde kúpnej sily (PPS) dosiahol 

v minulom roku 79 % priemeru Európskej únie. To je menej neţ v predchádzajúcich rokoch. 

Ešte v roku 2009 sa tuzemská produkcia rovnala 83% priemeru a v roku 2011 to bolo 80 %. 

Lepšie neţ Česká republika skončilo šestnásť štátov. Z členov, ktorí taktieţ pristúpili do 

Európskej únie v roku 2004, predbehli českú ekonomiku Cyprus (91% priemeru EÚ), Malta 

(86%) a Slovinsko (82%). [45.] 

Miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch v Českej republike je znázornený v tabuľke 

3.4. 

Tabuľka 3.4: Miera nezamestnanosti v krajoch Českej republiky 

Kraj Miera 

nezamestnanosti 

v roku 2011 

Hlavné mesto Praha 3,7 % 

Stredočeský  5,1 % 

Juhočeský 5,6 % 

Plzeňský 5,2 % 

Karlovarský 8,6 % 

Ústecký 10 % 

Liberecký 7,3 % 

Královéhradecký 7,2 % 

Pardubický 5,6 % 

Vysočina 6,5 % 

Jihomoravský 7,7 % 

Olomoucký 7,7 % 

Zlínský 7,7 % 

Moravskoslezský 9,4 % 

Celkom ČR 6,95 % 

Zdroj: [59.] 

Práca sa v svojej praktickej časti bude venovať vyuţitiu finančnej pomoci pre 

Moravskoslezský kraj. Väčšia časť Moravskoslezského kraja [62.] sa uţ za čias Rakúsko-

Uhorska stala jednou z najdôleţitejších priemyslových oblastí. Jadrom je ostravsko-karvinksá 
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priemyslová a ťaţobná oblasť, ktorej industralizácia bola úzko spojená s vyuţívaním 

miestneho nerastného bohatstva, hlavne kvalitného koksovateľného čierneho uhlia 

a s nadväzujúcim rozvojom ťaţkého priemyslu a hutníctva. Kraj je tak celoštátnym centrom 

hutníckej výroby. Vedľa týchto tradičných odvetví sa v kraji ďalej presadzuje výroba 

a rozvod elektriny, plynu a vody, výroba dopravných prostriedkov,  chemický 

a farmaceutický priemysel. Aj napriek súčasnému útlmu ťaţkého hutníctva priemyslu a ťaţby 

nerastných surovín pracuje v priemyslových odvetviach viac neţ tretina z celkového počtu 

546,2 tisíc osôb zamestnaných v národnom hospodárstve a ďalších 11,6 % v obchode. 

 

3.7 Regionálny rozvoj menej rozvinutých regiónov 

 

Mnoho regiónov novo pristúpených štátoch sa stretávajú s vysokou mierou nezamestnanosti, 

chýbajúcim kapitálom na rozvoj, nízkym hospodárskym rastom, obmedzenými znalosťami 

a skúsenosťami s realizáciou projektov, čo v konečnom dôsledku vyúsťuje v nízku mieru 

konkurencieschopnosti regiónov. 

Príčiny medziregionálnych rozdielov a vzniku tzv. problémových regiónov sú rôznorodé 

a prejavujú sa rozdielne. Podľa Wokouna a kol.[20.] je moţné rozlíšiť tri hlavné typy týchto 

regiónov: 

 Regióny nedostatočne vybavené prírodnými zdrojmi 

 Regióny s nedostatočným vyuţitím vlastných zdrojov 

 Regióny so stagnujúcimi či upadajúcimi základnými odvetviami. 

Znaky, ktoré charakterizujú tieto regióny Woukoun [20.] popísal ako regióny vyznačujúce sa: 

 rastúcou mierou nezamestnanosti, 

 klesajúcou ekonomickou úrovňou v porovnaní s ostatnými regiónmi, 

 nízkou mierou ekonomickej aktivity, hlavne v prípade ţien, 

 vysokou mierou emigrácie, 

 neadekvátnou infraštruktúrou. 

V prípade snahy zlepšiť konkurencieschopnosť je moţné prísť do stretu s nasledujúcimi 

problémami[19.]: 
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 Nerozvinutá sieť podnikov podporujúca inovácie 

 Absencia výskumných a vývojových inštitúcií 

 Absencia kvalitných vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských sluţieb 

 Menej kvalitná verejná správa 

Aktualizované národné stratégie regionálneho rozvoja Českej aj Slovenskej republiky [63.] 

[64.] majú za  cieľ vytvoriť aktívny, ekonomicky výkonný a konkurencieschopný štát 

s kvalitným ţivotným prostredím, ktorý v súlade s princípmi udrţateľného rozvoja dosahuje 

vo všetkých základných kritériách (úroveň znalostnej ekonomiky, HDP na obyvateľa, 

zamestnanosť, sociálne zabezpečenie a pod.) štandardov Európskej únie a zabezpečuje 

zvyšovanie kvality svojich obyvateľov. 

 

 

3.8 Štrukturálna politika Slovenskej a Českej republiky 

 

Strategický cieľ na roky 2007 - 2013  je formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť                        

pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja“. Ten predstavuje nielen pokračovanie trendu 

pribliţovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie  

predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie  

konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a  tieţ zvýšenie kvality ţivota občanov 

Slovenskej republiky.    

Dôleţitými dokumentmi v tomto programovom období sú: Viacročný finančný rámec, 

Národný strategický referenčný rámec a operačné programy. 

Viacročný finančný rámec [24.] (VFR, v minulosti „finančný výhľad“) nepredstavuje 

rozpočet EU na sedem rokov. Jedná sa o mechanizmus, ktorý zaisťuje predvídateľnosť 

výdajov z rozpočtu EU a súčasne dodrţiavanie prísnej rozpočtovej kázne. Definuje 

maximálne čiastky („stropy“), ktoré je moţné vyuţiť pre kaţdú väčšiu oblasť výdajov 

(„okruh“) rozpočtu EÚ. V tomto rámci musí Európsky parlament a Rada, ktorí spoločne 

tvoria rozpočtový orgán Únie, schváliť kaţdý rok rozpočet na rok nasledujúci. V skutočnosti 

je kaţdý schválený rozpočet na rok vţdy niţší neţ celkový strop VFR. 
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Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je základným strategickým dokumentom 

Slovenskej republiky pre vyuţívanie  fondov Európskej únie v rokoch 2007 - 2013. Stanovuje 

národné priority, ktoré  sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v 

programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú 

rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni. [100.] 

Operačné programy  

Operačné programy je moţné charakterizovať ako formu podpory, ktorá je väčšinou zameraná 

na určitú oblasť. Táto podpora pokrýva iba časť nákladov na projekt, zostávajúca časť 

nákladov je financovaná buď ţiadateľom alebo iným (národným) zdrojom. 

 

Slovenská republika 

 

Operačné programy pre Slovenskú republiku v programovom období 2007-2013 sú 

znázornené v tabuľke 3.4. V Úradnom vestníku Európskej únie článok 32 [105.] je uvedené, 

ţe kaţdý operačný program sa vzťahuje len na jeden z troch cieľov, pokiaľ sa Komisia a 

členský štát nedohodnú inak. 

Práve Slovenská republika má 7 operačných programov spadajúcich pod cieľ Konvergencia; 

3 viaccieľové programy pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť; a 1 operačný program patriaci pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť.   

 

Všetky operačné programy spadajúce pod 3 stanovené ciele sú znázornené v tabuľke 3.5. 
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Tabuľka 3.5: Operačné programy pre Slovenskú republiku 

Názov cieľa Príslušné operačné programy 

Cieľ Konvergencia Regionálny operačný program (Západné, 

Stredné a Východné Slovensko) 

OP Informatizácia spoločnosti 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

OP Zdravotníctvo 

OP Doprava  

OP Ţivotné prostredie 

OP Technická pomoc 

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť  

* Operačné programy spoločné pre oba ciele 

– cieľ Konvergencia aj cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť) 

OP Bratislavský kraj 

OP Výskum a vývoj*                                          

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia*             

OP Vzdelávanie*                                                 

Cieľ Európska územná spolupráca 
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

Slovensko/Bratislava 

Program cezhraničnej spolupráce SR-AT 

Rakúsko/Viedeň 

Program cezhraničnej spolupráce SR-PL 

Poľsko/Varšava 

Program cezhraničnej spolupráce SR-MR   

Maďarsko/Budapešť 

ENPI CBC SR-Ukrajina-MR-Rumunsko 

Maďarsko/Budapešť  

Central Europe (Stredná Európa) 

Rakúsko/Viedeň                                    

Southeast Europe (Juhovýchodná Európa) 

Maďarsko/Budapešť                              

INTERREG IVC Francúzsko/Lille          

INTERACT II Rakúsko/Viedeň 

 

 

Zdroj: [65.] 

 

 

Česká republika 

Pre Českú republiku sú v tabuľke 3.6 k daným cieľom pridelené nasledujúce operačné 

programy. 
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Tabuľka 3.6: Operačné programy pre Českú republiku 

Názov cieľa Príslušné operačné programy 

Cieľ Konvergencia  ROP NUTS II (Severozápad; 

Moravskoslezsko; Juhovýchod; 

Severovýchod; Stredná Morava;  

 Juhozápad; Stredné Čechy) 

 OP Doprava 

 OP Ţivotné prostredie 

 OP Podnikanie a inovácie 

 OP Výskum a vývoj pre inovácie 

 OP Ľudské zdroje a zamestnanosť 

 OP Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť 

 Integrovaný operačný program 

 OP Technická pomoc 

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

OP Praha Konkurencieschopnosť 

OP Praha Adaptabilita 

Cieľ územná spolupráca  OP Cezhraničná spolupráca ČR - Bavorsko 

 OP Cezhraničná spolupráca ČR - Poľsko 

 OP Cezhraničná spolupráca ČR - Rakúsko 

 OP Cezhraničná spolupráca ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

 OP Medziregionálna spolupráca  

 OP Nadnárodná spolupráca  

 Sieťový operační program ESPON 2013  

 Sieťový operačný program INTERACT II  

Zdroj: [94.] 

 

3.9 Štrukturálna politika a podpora podnikania  

 

Štrukturálna politika Európskej únie sa zameriava hlavne na malé a stredné podniky (MSP), 

ktoré predstavujú 99,8 % [53.] všetkých podnikov v Európskej únii a poskytujú takmer dve 

tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. 

Podpora podnikania, zakladanie a rast podnikov sú jednou z prioritných oblastí štrukturálnej 

politiky. Nepriaznivé sú štúdie o existencii podnikov a spoločností, ktoré ukazujú, ţe iba 

polovica z ročne vzniknutých podnikov (1,2 mil) udrţiava svoju činnosť aj po uplynutí 5 

rokov. Práve preto medzi ciele, ktoré si štrukturálna politika vytýčila v tejto oblasti sú: 

zvýšenie výkonnosti regionálnych hospodárstiev, prilákanie investícií a zlepšenie výrobnej 

kapacity podnikov, podpora získavania kapitálu, skúseností a know-how.  

Opatrenia, ktoré v tejto oblasti uskutočňuje sú kombináciou dvoch opatrení: mäkkých a 

tvrdých. Vytváranie nových kontaktných sietí a zoskupení, poskytovanie sluţieb na podporu 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERREG-IVC
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Central-Europe
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERACT-II
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podnikania, odbornej prípravy, inovačného prostredia, transferu technológii a finančného 

inţinierstva sú radené medzi tzv. mäkké opatrenia. Medzi tvrdé opatrenia patrí priama 

podpora investícií. 

Podľa ústredného portálu verejných sluţieb [77.] na poskytnutie pomoci a podpory nie je 

právny nárok. Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so ţiadateľom, 

ktorého ţiadosť bola schválená v konaní o ţiadosti. Pomoc a podpora sa poskytuje do výšky 

finančných prostriedkov určených na vyčerpanie. 

 

Ţiadosť podáva ţiadateľ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán 

vyhlási výzvu zverejnením na svojej internetovej stránke. Výzva musí obsahovať určené 

formálne náleţitosti, ako aj podmienky poskytnutia podpory a pomoci a tieţ musí mať 

stanovené prílohy. Ţiadateľ je oprávnený podať ţiadosť riadiacemu orgánu odo dňa 

vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak riadiaci orgán neurčí vo výzve inú lehotu na 

predkladanie ţiadostí. 
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4. Vyuţitie finančnej pomoci EÚ pre rozvoj 

podnikateľského prostredia vo vybraných regiónoch 

SR a ČR v období 2007-2013 

 

Štrukturálne procesy, ktoré slúţia k prerozdeľovania finančných prostriedkov z rozpočtu 

Európskej únie sú súborom opatrení a nástrojov, ktorými je moţné zmierniť alebo odstrániť 

rozdiely v ekonomickom rozvoji jednotlivých regiónov alebo podnikov a zároveň podporiť 

ich konkurencieschopnosť. Uţ v Maastrichtskej zmluve je spomenutý princíp solidarity 

štrukturálnej politiky zabezpečujúci finančnou podporou elimináciu negatívnych dôsledkov 

nerovnomerného rozvoja regiónov. Podpory poskytnuté z rozpočtu Európskej únie [1.] majú 

slúţiť predovšetkým k ďalšiemu rozvoju podnikania v oblastiach, ktoré sú z hľadiska 

prírodných a hospodárskych podmienok znevýhodnené, ktoré disponujú slabším rozvojovým 

potenciálom, ale zároveň majú predpoklady pre efektívne vyuţitie vloţených prostriedkov. 

Pôjde teda o regióny s prebiehajúcou ekonomickou a sociálnou prestavbou, u ktorých sa 

sociálno-ekonomické zmeny nezaobídu bez výrazných podpôr z európskych fondov 

a iniciatív. 

 

4.1 Rozpočet Európskej únie   

Hlavný nástroj financovania integračných aktivít v rámci EÚ je rozpočet EÚ. O výške 

rozpočtu a jeho vyuţití rozhoduje na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament Európskej 

únie. Z rozpočtu EÚ sú financované mnohé oblasti – počínajúc rozvojom vidieka, ochranou 

ľudských práv a ţivotného prostredia aţ po ochranu vonkajších hraníc únie. Následne členské 

štáty a Komisia EÚ sú zodpovedné za skutočné plnenie a čerpanie z rozpočtu Európskej únie. 

V porovnaní s rozpočtami členských štátov je rozpočet EÚ veľmi malý – tvorí asi 1% 

celkového unijného HDP. Príjmy rozpočtu sú tvorené vlastnými zdrojmi a ostatnými zdrojmi. 

Vlastné zdroje členské štáty vyberajú v mene EÚ a presúvajú do spoločného rozpočtu. Medzi 

tzv. tradičné vlastné zdroje sa zahrňujú cla z obchodu s tretími krajinami, cla uvaleného na 

dovoz poľnohospodárskych produktov a dávky z cukru a izoglukózy. Ďalej sa príjmy EÚ 
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vytvárajú podielom na dani z pridanej hodnoty a podielom z hrubého národného dôchodu 

členských štátov. Medzi ostatnými príjmami sú uvádzané poplatky vzťahujúce sa 

k Európskemu hospodárskemu priestoru, poplatky za administratívnu činnosť inštitúcií, dane 

z príjmu zamestnancov inštitúcií EÚ, pokuty a prebytok rozpočtu z minulého roku.[15.]  

Kaţdé nové rozpočtové obdobie prináša nové kombinácie vyuţitia finančných zdrojov 

z rozpočtu Európskej únie. Nasledujúce štyri grafy (Obrázok 4.1) znázorňujú rozličný podiel 

výdavkov v rámci štrukturálnych a kohézneho fondu. Z grafov je zjavná zmena definícií 

niektorých kategórií a preto sa nedajú dokonale medzi sebou porovnať. Avšak počas 

aktuálneho programového obdobia asi štvrtina fondov smeruje na podporu výskumu 

a inovácií, druhá štvrtina podporuje zamestnanosť a sociálne začlenenie, 15% smeruje na 

environmentálne projekty a 20% na dopravnú infraštruktúru. 

Obrázok 4.1: Podiel výdavkov v jednotlivých programovacích obdobiach 

 

Zdroj: [23.] 

Na základe finančného rámca na roky 2007-2013 má Európska únia k dispozícii rozpočet vo 

výške 864 316 miliárd eur v poloţkách na záväzky. Prináša štruktúru finančného rámca 

zníţenú na 5 okruhov:  

 udrţateľný rast;  

 ochrana prírodných zdrojov a hospodárenia s nimi;  

 občianstvo, sloboda, bezpečnosť a právo;  

 EÚ ako globálny hráč;  

 správne náklady [52.]. 
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Z celkového európskeho rozpočtu je na kohéznu politiku v období 2007-2013 vyčlenených 

347,410 miliárd EUR. Prerozdelenie podľa cieľov v Slovenskej a Českej republike je 

znázornené v tabuľke 4.1.  

Tabuľka 4.1: Prerozdelenie rozpočtu EÚ podľa jednotlivých cieľov pre Slovenskú 

a Českú republiku 

 Konvergencia Regionálna 

konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť 

Európska 

územná 

spolupráca 

SPOLU 

 Kohézny 

fond 

Konvergenci

a 

 

Slovenská 

republika 

3 899 € 7 013 € 449 € 227 € 11 588 €  

Česká 

republika 

8 819 € 17 064 € 419 € 389 € 26 691 € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [55.] 

Súhrne informácie o alokácii finančných zdrojov pre jednotlivé štáty sú uvedené v prílohe 1.  

V prípade Slovenskej aj Českej republiky realizácia štrukturálnej politiky začala aţ v roku 

2004
6
. Po vstupe do EÚ nastalo zbliţovanie štrukturálnej politiky s politikou európskou, 

zmeny legislatívy, vyuţívanie programov, vypracovanie finančného rámca, vymedzenie 

priorít a zámerov a príprava programových dokumentov.    

Rozpočet Európskej únie sa delil medzi členské štáty podľa presne určených podmienok. 

Slovenskej a Českej republike boli pridelené finančné prostriedky uvedené v tabuľke 4.2. 

Tabuľka 4.2: Finančné prostriedky určené pre Slovenskú a Českú republiku 

 Slovenská republika Česká republika 

Celkové zdroje 

pre krajinu 

 

11 588 mil Eur 

 

26 692 mil Eur 

Zdroj: [23.] 

Čerpanie finančných prostriedkov a realizácia projektov uţ závisela na iniciatívnosti 

subjektov a vlád členských štátov.  O čerpaní finančných prostriedkov vypovedá nasledujúca 

subkapitola. 

                                                           
6
 Na rozdiel od pôvodných členských štátov EÚ 15, u ktorých realizácia začala od roku 2000. 
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4.2 Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 

Pre administratívne zaistenie plynulosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie slúţi pravidlo n+2 a n+3. Spomínané pravidlá stanovujú dobu 

vyčerpania danej alokácie podpory pre n-tý rok. Pravidlo n+2 stanuje dobu vyčerpania do 2 

rokov, n+3 do troch rokov. Pre alokácie v rokoch 2011 a 2012 platí pravidlo n+2, na roky 

2008, 2009 a 2010 sa vzťahuje n+3. Tie finančné prostriedky, ktoré nie sú z danej alokácie 

vyčerpané v danom roku, podliehajú tzv. automatickému zrušeniu záväzkov. To predstavuje 

zníţenie alokácie podpory na daný rok o nevyčerpané prostriedky, ktoré sú vrátené do 

rozpočtu EÚ.  

Priebeh čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie je moţné zhrnúť do 

nasledujúcich etáp: vyhlásenie výzvy, hodnotenie a výber projektu, realizácia a preplatenie 

a certifikácia. Detailnejší popis je znázornený na obrázku 4.2 , ktorý opisuje realizáciu od 

vyhlásenia výzvy aţ po preplatenie z EK do rozpočtu ministerstva financií. 

Proces financovania z rozpočtu EÚ [31.] je zaloţený na princípe predfinancovania zo štátneho 

rozpočtu. To znamená, ţe podiel EÚ (aţ 85%) určený na spolufinancovanie operačného 

programu, je najprv predfinancovaný z rozpočtu jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a aţ 

potom je podiel EÚ refundovaný späť do danej kapitoly štátneho rozpočtu zo zdrojového účtu 

platobného a certifikačného orgánu. 

Obrázok 4.2: Schéma priebehu čerpania finančných prostriedkov 

 

Zdroj: [94.] 
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4.3 Podnikateľké prostredie 

 

Kaţdý podnik je počas svojho pôsobenia ovplyvňovaný rôznymi ekonomickými, sociálnymi, 

politickými, technologickými a ekologickými faktormi. Dané faktory môţu pre podnik 

vytvoriť vhodné, ale aj nevhodné podnikateľské prostredie. 

Jedným z kľúčových nástrojov vlády na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti 

krajiny je podnikateľské prostredie, ktoré motivuje ľudí k podnikaniu. Malo by umoţniť 

efektívnu a spravodlivú súťaţ podnikateľov, ktorá je základným motorom ekonomiky.  

Očakávaný rast HDP, hustota diaľničnej siete, ceny elektrickej energie, priemerná úroková 

miera, náklady práce, náklady na zaloţenie podniku a priemerná efektívna daňová sadzba sú 

ukazovatele, podľa ktorých bol vytvorený Business index (graf 4.1), ktorý je nástrojom na 

porovnanie podnikateľských podmienok v jednotlivých štátoch Európskej únie.  

Graf 4.1: Hodnotenie podnikateľského prostredia – Business index ČS 

 
Zdroj: [40.] 

 

Z rebríčka štátov ohodnotených podľa spomínaných ukazovateľov je Slovenská republika na 

5. mieste a Česká republika na 8. mieste. V SR je vyšší rast HDP a niţšie náklady na 

zaloţenie podniku, naopak v ČR sú niţšie ceny elektrickej energie.  
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4.4 Podpora podnikateľského prostredia zo štrukturálnych fondov EÚ 

  

Mechanizmy podpory podnikania sú rôzne v jednotlivých štátoch, jednotné sú však 

mechanizmy podpory podnikania, ktorými Európska únia poskytuje podporu podnikom. 

Financovanie z rozpočtu Európskej únie sa riadi podľa presných pravidiel a ukazovateľov, 

podľa ktorých sú členským štátov prerozdelené podpory. 

Podporu podnikania pre celú EÚ plynúcu z jednotlivých cieľov – 1. Konvergencia, 2. 

Konkurencieschopnosť a zamestnanosť a  3. Európska územná spolupráca je moţné vidieť 

v tabuľke 4.3 .  

Tabuľka 4.3: Podpora podnikania podľa jednotlivých cieľov 

 

Zdroj: [43.] 

V tabuľke 4.3 sú znázornené percentuálne čiastky na jednotlivé oblasti podpory podnikania: 

priama podpora, reštrukturalizácia a adaptáciu zamestnancov a  ďalšia podpora malým 

a veľkým podnikom. Z uvedených percent vyplýva, ţe najväčšia podpora určená na podporu 

podnikania plynie z druhého cieľa – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

Pre porovnanie je uvedený graf, ktorý znázorňuje podporu podnikania v jednotlivých štátoch 

Európskej únie. Podpora je taktieţ rozdelená do 3 častí: podpora určená na reštrukturalizácia 

podniku a adaptáciu zamestnancov, priama podpora a ďalšia podpora poskytnutá malým a 

veľkým podnikom. 
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Graf 4.2: Podpora podnikateľského prostredia v štátoch Európskej únie 

 

Zdroj: [43.] 

Najväčšiu celkovú finančnú podporu získava v programovacom období 2007-2013 Dánsko, 

Rakúsko a Fínsko. Posledné tri priečky, resp. najmenšiu čiastku na podporu podnikania 

z Európskeho rozpočtu získava Slovenská republika, Malta a Luxembursko.     

Pre detailnejšie zhodnotenie podnikateľského prostredia a realizácie podpory podnikania je 

dôleţité porovnanie počtu a percentuálneho zastúpenia podnikateľských subjektov. 

V tabuľke 4.4 sú znázornené hodnoty z roku 2012, porovnané sú dané údaje Slovenskej 

republiky, Českej republiky a priemeru Európskej únie reprezentujúce počet malých 

a stredných podnikov (MSP) a veľkých podnikov.
7
 

 

 

                                                           
7 MSP tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb. Veľké podniky zamestnávajú viac 

ako 250 osôb. 
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Tabuľka 4.4: Počet malých,  stredných a veľkých podnikov v Slovenskej republike, 

Českej republike a EÚ  

 Slovenská  republika Česká republika EU-27 

 Počet Podiel Počet Podiel Podiel 

MSP 62 567 99,2 % 930 940 99,9 % 99,8 % 

Veľké     494  0,8 %     1 379 0,1% 0,2% 

Spolu 63 061 100 % 932 319 100 % 100% 

Zdroj: vlastné spracovanie z [90.],[91.] 

Údaje, ktoré vypovedajú o počte MSP na Slovensku a v Českej republike odhaľujú niţšiu 

podnikateľskú aktivitu vyvinutú na území Slovenskej republiky. V pomere k počtu 

obyvateľov SR (5 429 763) a Českej republiky (10 506 813), ktorý je takmer 1:2, podiel počtu 

MSP na území SR a ČR predstavuje takmer 1:15. 

Prekvapivý je tento výsledok pri spätnom pohľade na Business index (subkapitola 4.3), ktorý 

podľa vybraných makroekonomických ukazovateľov určil Slovensku 5. miesto a Českej 

republike 8. miesto. Z tohto umiestnenia vyplýva, ţe podnikateľské prostredie na Slovensku 

je pre podnikateľov lepšie neţ podnikateľské prostredie v Českej republike. No aj napriek 

tomuto faktu je na Slovensku takmer 15-násobne menšie mnoţstvo malých a stredných 

podnikov. 

Je moţné predpokladať, ţe príčinou  je určitá zotrvačnosť, resp. oneskorený účinok opatrení, 

ako aj „dedičstvo minulosti“. V období spoločného štátu na Slovensku prevládala prvovýroba 

zatiaľ čo  v Českej republike bola rôznorodejšia druhovýroba. Česká republika sa 

vyznačovala vysokým počtom podnikov a vysoko  kvalifikovanou pracovnou silou a tým aj  

výrobou  výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.  

Pre porovnanie je vhodné uviesť hodnoty týkajúce sa vytvorenej pridanej hodnoty v odlišných 

formách podnikov v jednotlivých štátoch, ktoré sú zobrazené v tabuľke 4.5. 
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Tabuľka 4.5: Pridaná hodnota vytvorená v Slovenskej republike, Českej republike a EÚ 

 Slovenská  republika Česká republika EU-27 

 Miliárd eur Podiel Miliárd eur Podiel Podiel 

MSP 12 52,2 % 46 55,9 % 58,1% 

Veľké 11  47,8 % 36 44,1% 41,9% 

Spolu 23 100 % 82 100 % 100% 

Zdroj: vlastné spracovanie z [90.][91.] 

 

Pridaná hodnota vytvorená na Slovensku je  v absolútnom vyjadrení takmer štvornásobne 

niţšia neţ v Českej republike. 

V nasledujúcej tabuľke 4.6 je porovnaná zamestnanosť v malých a stredných podnikov           

a vo veľkých podnikoch. 

 

Tabuľka 4.6: Zamestnanosť v podnikoch v Slovenskej republike, Českej republike a EÚ   

 Slovenská  republika Česká republika EU-27 

 Počet Podiel Počet Podiel Podiel 

MSP 562 982 58,3 % 2 388 642 69,9 % 67,4 % 

Veľké 403 141  41,7 % 1 026 940 30,1 % 32,6% 

Spolu 966 123 100 % 3 415 582 100 % 100% 

Zdroj: vlastné spracovanie z [90.][91.] 

 

V malých a stredných podnikoch na Slovensku pracuje  štvornásobne menej zamestnancov  

neţ v Českej republike. Zo správy SBA 2012 vyplýva, ţe najviac zamestnancov je 

zamestnaných v mikro podnikoch
8
 a to ako v Slovenskej, tak aj v Českej republike.  

                                                           
8
 Pojem „malé a stredné podniky“ je súhrným označením pre mikro, malé a stredné podniky.  
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Konkrétna finančná podpora pre Slovenskú a Českú republiku, ktorá by mala zlepšiť 

konkurencieschopnosť podnikov, zmierniť rozdiely a priblíţiť sa podnikom vo vyspelých 

krajinách je znázornená  v tabuľke 4.7.   

Tabuľka 4.7: Typy podpory podnikania v Slovenskej a Českej republike   

  

Slovenská republika 

 

Česká republika 

Priama podpora malým a stredným 

podnikom 

438 255 346 – 56,3% 1 483 747 221 – 42,8% 

Iná podpora, poskytnutá veľkým 

a malým podnikom 

166 267 159 – 21,4%   985 509 803 – 28,4% 

Reštrukturalizácia firiem a adaptabilita 

pracovníkov 

173 258 647 – 22,3% 1 001 141 206 – 28,8% 

 777 781 152 – 100% 3 470 398 230 – 100% 

Zdroj: vlastné spracovanie z [43.]  

Z uvedeného vyplýva, ţe celková podpora poskytnutá Slovenskej republike je takmer 4,5 

násobne niţšia neţ podpora poskytnutá Českej republike. Najväčšia čiastka v oboch štátoch 

smeruje na priamu podporu malým a stredným podnikom.  

 

4.5 Miera vyuţitia operačných programov v Slovenskej a Českej republike 

 

Všetky operačné programy Slovenskej a Českej republiky sú financované prostredníctvom 

štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Na Slovensku je z týchto fondov financovaných 

jedenásť operačných programov v Českej republike 15 operačných programov (8 tématicky 

zameraných a 7 zemepisne zameraných - ROP). 

Slovenská republika 

Vzhľadom k celkovej alokácii Operačných programov v programovacom období 2007-2013 

je stav certifikovaných finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku znázornený v grafe 

4.3. Údaje dokumentujú stav k  31.5.2013. 
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Graf 4.3: Certifikované finančné prostriedky, Slovenská republika
9
 

 

Zdroj: [66.] 

 

Medzi operačné programy s certifikovanými prostriedkami sú na úrovni niţšej ako 30%  OP 

Informatizácia spoločnosti 29,21% a OP Vzdelávanie 28,31%. Medzi operačné programy 

s najvyššími certifikovanými prostriedkami patria OP Zdravotníctvo 75,66% a  ROP 63,22%. 

Priemerná hodnota medzi jednotlivými operačnými programami je 45,33%.  

Z hľadiska vplyvu operačných programov na podporu podnikania v Slovenskej republike 

budú v práci ďalej analyzované  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  

Zamestnanosť a  sociálna inklúzia. 

 

Česká republika 

Hodnoty certifikovaných finančných prostriedkov v Českej republike sú zobrazené v grafe 

4.4. Čísla uvedené v grafe sa vzťahujú k dátumu 5.6.2013. Operačné programy s najvyššími 

certifikovanými prostriedkami sú OP Praha – Adaptabilita 45,2% a ROP 42,6%, ktorý 

predstavuje súhrn všetkých ROP na celom území Českej republiky.    

 

                                                           
9
 Finančné prostriedky sú čerpané z SF/FS  a národných zdrojov. 
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Graf 4.4: Certifikované finančné prostriedky na jednotlivé operačné programy, Česká 

republika 10 

 

Zdroj: vlastné spracovanie z  [31.]  

 

Operačný program, ktorý má jednoznačne najniţšie certifikované prostriedky je OP Výskum 

a vývoj. Priemerná hodnota certifikovaných finančných prostriedkov jednotlivých operačných 

prostriedkov je 30,97%. Podporu podnikania je moţné získať z operačných programov OP 

Podnikanie a inovácie a ROP Moravskoslezský kraj (z dôvodu orientácie sa na 

Moravskoslezský kraj). 

 

4.6 Miera vyuţitia finančných zdrojov v Košickom a Moravskoslezskom kraji 

Na hodnotenie krajov podľa ich disparít je moţné nazerať z viacerých uhlov. Okrem 

prírodných a demografických sú to aj disparity sociálne a ekonomické. Diplomová práca je 

orientovaná na vyuţitie finančnej podpory podnikania v Košickom a Moravskoslezskom kraji.  

Prostredie, v ktorom sa nachádza Košický a Moravskoslezský kraj má určité spoločné znaky. 

Oba kraje spája ťaţký priemysel a svojou polohou patria do východnej časti štátu.  

                                                           
10

 Finančné prostriedky sú čerpané z SF/FS  a národných zdrojov. 
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Pre porovnanie je poskytnutá tabuľka, ktorá uvádza počet obyvateľov v jednotlivých krajoch. 

 

Tabuľka 4.8: Počet obyvateľov v Košickom a Moravskoslezskom kraji 

Kraj Počet obyvateľov 

Košický kraj 791 723 

Moravskoslezský kraj 1 225 057 

Zdroj: [97.] [45.] 

Rozdiel v počte obyvateľov v krajoch je pomerne malý. Keďţe Česká republika má takmer 

dvojnásobok počtu obyvateľov Slovenskej republiky, rozdiel medzi Moravskoslezským 

a Košickým krajom činí „iba“ 433 334 obyvateľov.  

Aby bolo moţné spomínané kraje porovnať aj z hľadiska vyuţívania finančných prostriedkov, 

v tabuľke 4.8 sú znázornené údaje o predloţených projektoch vrátane príslušného rozpočtu 

a následne počet schválených projektov a rozpočtu. Zohľadnené sú všetky operačné programy 

Slovenskej republiky, ktoré prislúchajú Košickému kraji v programovacom období 2007-

2013. Údaje sa vzťahujú k dátumu 30.6.2013.    

Tabuľka 4.8: Predloţené a schválené projekty k jednotlivým operačným programom, 

Slovenská republika - Košický kraj  

 

Operačný program 

 

Predloţené 

projekty 

 

Rozpočet na 

predloţené 

projekty 

(EÚ+ŠR) 

 

 

Schválené 

Projekty 

 

Rozpočet na 

schválené 

projekty 

Informatizácia 

spoločnosti 

5 12 407 762,67 € 2 5 499 911,45 €  

Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast 

 

716 

 

513 699 760,70 € 

 

143 

 

90 235 149,70 € 

Výskum a vývoj 146 320 156 868,67 € 65  165 004 205,93 € 

Vzdelávanie 475 135 467 883,62 € 152 43 970 827,98 € 

Ţivotné prostredie 304 594 236 204,59 € 76 163 091 043,39 € 

Doprava 10 100 731 521,22 € 10 100 731 521,22 € 

Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

 

653 

 

106 307 213,0 € 

 

212 

 

34 954 291,06 € 

Zdravotníctvo 39 119 409 143,98 € 9 52 484 989,77 € 
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Regionálny operačný 

program 

 

534 

 

518 487 865,15 € 

 

296 

 

300 134 290,26 € 

SPOLU 2882 2 420 904 223,60 € 965 956 106 230,76 € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [66.] 

Najviac podaných ţiadosti o finančnú podporu patrí OP Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast, avšak schválené projekty z daného mnoţstva predstavujú len  1/5 

z celkového počtu. Najniţšia „odpadovosť projektov“ je v operačnom programe Doprava, kde 

všetkých 10 podaných ţiadostí bolo aj schválených. Celkový pomer predloţených 

a schválených projektov predstavuje pomer takmer 3:1. 

 

V Českej republike, v Moravskoslezskom kraji bolo podaných viac ţiadostí neţ v Slovenskej 

republike. Mnoţstvo podaných a mnoţstvo schválených projektov je zobrazené v tabuľke 4.9. 

Zobrazené sú všetky operačné programy, ktoré je moţné v Moravskoslezskom kraji vyuţiť. 

Údaje v tabuľke sa vzťahujú k dátumu 2.7.2013.  

Tabuľka 4.9:  Predloţené a schválené projekty k jednotlivým operačným programom, 

Česká republika - Moravskoslezský kraj 

Operačný program Predloţené 

projekty 

Rozpočet na 

predloţené 

projekty 

Schválené 

projekty 

Rozpočet na 

schválené 

projekty 

Doprava 25 1110,4 € 17 890,2 € 

Ţivotné prostredie 1715 1564,9 € 470 231,8 € 

Podnikanie a inovácie 2247 739,9 € 1299 414,0 € 

Ľudské zdroje 

a zamestnanosť 

2015 495,6 € 613 220,1 € 

Výskum a vývoj pre 

inovácie 

37 360,8 € 15 217,6 € 

Integrovaný operačný 

program 

759 247,4 € 622 158,7 € 

Vzdelávanie pre 

konkurencieschopnosť 

2891 659,4 € 1243 210,4 € 

ROP Moravskoslezsko 1448 1399,4 € 692 714,3 € 

SPOLU 11 954 6670,3 € 5535 3107,5 € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [31.] 

V prípade Moravskoslezského kraja neexistuje prípad, kedy všetky predloţené projekty boli 

aj schválené. Integrovaný operačný program má najväčšiu časť schválených projektov 

z mnoţstva predloţených. Najväčšiu „odpadovosť projektov“ má operačný program Ţivotné 

prostredie. Schválené projekty tu predstavujú takmer ¼ z predloţených projektov.  Celkový 
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pomer predloţených a schválených projektov je pribliţne 2:1. Podľa uvedených údajov 

vyplýva, ţe Moravskoslezskom kraji bolo schválených 5,7 násobne viac projektov neţ 

v Košickom kraji.  

4.7 Operačné programy na podporu podnikania v Košickom a Moravskoslezskom kraji 

 

Slovenská aj Česká republika majú pre svojich podnikateľov pripravené operačné programy, 

ktoré podporia ich začiatky, zlepšia priebeh podnikania či pozdvihnú ich úpadky. 

Z ponuky operačných programov oboch štátov sa detailným rozborom všetkých operačných 

programov, ich prioritných os a oblastí podpory dospelo k návrhu dvoch operačných 

programov pre kaţdý štát (a daný kraj), ktoré svojim zameraním  podporujú podnikanie. 

Operačné programy v Slovenskej republike – v Košickom kraji, na rozdiel od Českej 

republiky, neobsahujú program, ktorý je priamo zameraný na podporu podnikania.
11

 Po 

zváţení boli vybrané operačné programy Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Keďţe nie všetky prioritné osi sú zamerané na podporu 

podnikania, vybrané a uvedené sú iba tie,  ktoré ponúkajú moţnosť poskytnúť finančnú 

podporu na oblasti podnikania. Uvedené sú v tabuľke 4.10 a 4.11.   

Tabuľka 4.10: Prioritné osi pre operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast – Slovenská republika 

Operačný program Prioritná osa 

Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast 

1.Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

3.Cestovný ruch 

Zdroj: [66.] 

Tabuľka 4.11: Prioritné osi pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Operačný program Prioritná osa 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 1.Podpora rastu zamestnanosti 

 

Zdroj: [66.] 

 

Pre Moravskoslezský kraj v Českej republike bol jednoznačne vybraný program Podnikanie 

a inovácie. Tento operačný program je prioritne určený na podporu podnikateľských aktivít 

                                                           
11

 Moţno práve tento fakt, spôsobuje malý počet podnikov v Slovenskej republike. 
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v rôznych etapách vývoja. V prípade operačného program Podnikanie a inovácie sú všetky 

prioritné osi adekvátne k vytýčenému cieľu – podpore podnikania. Detailný rozpis 

jednotlivých prioritných os je uvedený v tabuľke 4.12.  

Tabuľka 4.12: Prioritné osi pre operačný program Podnikanie a inovácie 

Operačný program Prioritná osa 

Podnikanie a inovácie 1.Vznik firiem 

2.Rozvoj firiem 

3.Efektívna energia 

4.Inovácie 

5.Prostredie pre podnikanie a inovácie 

6.Sluţby pre rozvoj podnikania 

7. Technická pomoc 

Zdroj: [31.] 

 

Druhým operačným programom je Regionálny operačný program Moravskoslezsko. Podľa 

zamerania na Moravskoslezský kraj a zároveň na podporu podnikania v tomto regióne bola 

určená prioritná os Podpora prosperity regiónu – znázornené v tabuľke 4.13. 

Tabuľka 4.13: Prioritná os pre Regionálny operačný program Moravskoslezsko 

Operačný program Prioritná osa 

ROP Moravskoslezsko 2.Podpora prosperity regiónu 

Zdroj: [31.] 

 

4.7.1 Operačný program Konkurencieschopnost a hospodársky rast (OP KaHR) 

 

Pozornosť v tomto operačnom programe je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom 

na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je 

trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenený 

do tohto OP KaHR ovplyvní pribliţovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov 

k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007-2013. [69.] 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má štyri prioritné osi, z ktorých 

po detailnom preštudovaní ich oblastí podpory bola vybratá prioritná os Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti a prioritná os Cestovný ruch. Oblasti podpory týchto prioritných osí sú 
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prepojené s príleţitosťami podnikania na Slovensku. V tabuľke 4.14 sú znázornené jednotlivé 

oblasti podpory, ktoré prislúchajú prioritným osám.      

Tabuľka 4.14: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – prioritné osi a oblasti 

podpory 

Prioritná os Oblasť podpory 

1.Inovácie a rast konkurencieschopnosti 1.1 Inovácie a technologické transfery 

1.2 Podpora spoločných sluţieb pre 

podnikateľov 

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

3.Cestovný ruch 3.1 Podpora podnikateľských aktivít 

v cestovnom ruchu 

3.2 Rozvoj informačných sluţieb cestovného 

ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska 

Zdroj:[31.] 

 

4.7.2 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) 

 

Druhý operačný program, ktorý bol zvolený je operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Cieľom programu je rast zamestnanosti, sociálneho začlenenia a budovanie kapacít. 

Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej 

správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, sú v operačnom programe podporované 

aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú 

tvorbu politík [70.]. 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia má päť prioritných os. Pri zváţení 

všetkých oblastí podpory bola ako najadekvátnejšia os vybraná Podpora rastu zamestnanosti 

s jej prislúchajúcimi oblasťami podpory. Zobrazené sú v tabuľke 4.15. 

 

Tabuľka 4.15: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – prioritné osi a oblasti podpory 

Prioritná os Oblasť podpory 
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Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory 

zamestnanosti, riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti 

1.2 Podpora tvorby a udrţiavania pracovných 

miest prostredníctvom zvýšenia 

adaptability pracovníkov, podnikov 

a podpory podnikania 

Zdroj:[31.] 

4.7.3 Operačný program Podnikanie a inovácie (OPPI) 

 

Operačný program Podnikanie a inovácie, patrí medzi české operačné programy, ktoré 

podporujú podnikanie. Zameraný je na zvýšenie konkurencieschopnosti sektorov priemyslu a 

podnikania, udrţanie príťaţlivosti Českej republiky a jej regiónov a miest pre investorov, na 

podporu inovácií, urýchlené zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej sféry, a to 

hlavne stimuláciou dopytu
12

 po výsledkoch výskumu a vývoja, na komercializáciu výsledkov 

výskumu a vývoja, na podporu podnikateľského ducha a rast hospodárstva zaloţeného na 

znalostiach pomocou kapacít pre zavádzanie nových technológií a inovovaných výrobkov, 

vrátane nových informačných a komunikačných technológií.[66.] 

Z hľadiska vyuţitia tohto operačného programu pre podporu podnikania je moţné usúdiť, ţe 

všetky prioritné osi a oblasti podpory spadajú do vybranej kategórie. Prioritné osi a k nim 

patriace oblasti podpory, ktoré má OPPI k dispozícii sú znázornené v tabuľke 4.16.  

 

Tabuľka 4.16: Prioritné osi a oblasti podpory pre operačný program Podnikanie a 

inovácie 

Prioritná osa Oblasť podpory 

1. Vznik firiem 1.1 Podpora začínajúcim podnikateľom 

(Start) 

1.2 Vyuţitie nových finančných nástrojov 

(Jeremie) 

2. Rozvoj firiem 2.1 Bankovné nástroje podpory MSP 

(Progres, Záruka) 

                                                           
12

 Poptávky  
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2.2 Podpora nových výrobných technológií, 

ICT a vybraných strategických sluţieb 

(Rozvoj, ICT a strategické sluţby, ICT v 

podnikoch) 

3. Efektívna energia 3.1 Úspory energie a obnoviteľné zdroje 

energie (Eko-energie) 

4. Inovácie 4.1 Zvyšovanie inovačnej výkonnosti 

podnikov (Inovácie) 

4.2 Kapacity pre priemyslový výskum a 

vývoj (Potenciál)  

5. Prostredie pre podnikanie 

a inovácie 

5.1 Platformy spolupráce (Prosperita, 

Spolupráca)  

5.2 Infraštruktúra pre rozvoj ľudských 

zdrojov (Školiace strediská)  

5.3 Infraštruktúra pre podnikanie 

(Nehnuteľnosti)  

6. Sluţby pre rozvoj podnikania 6.1 Podpora poradenských sluţieb 

(Poradenstvo)  

6.2 Podpora marketingových sluţieb 

(Marketing)  

7. Technická pomoc 7.1 TP pri riadení a implementácii OP PI  

7.2 Ostatná technická pomoc  

Zdroj: vlastné spracovanie [31.] 

 

4.7.4 Regionálny operačný program Moravskoslezsko (ROP MS) 

 

Cieľom ROP Moravskoslezsko je prispieť k celkovému rozvoju regiónu súdrţnosti 

Moravskoslezsko.
13

 Rozčlenený je do štyroch základných prioritných os – Regionálna 

infraštruktúra a dostupnosť, Podpora prosperity regiónu, Rozvoj miest a Rozvoj vidieka
14

. 

Kaţdá prioritná os obsahuje konkrétne oblasti podpory, ktoré vymedzujú, aké typy projektov 

môţu byť v rámci príslušnej prioritnej osi podporené a kto môţe byť príjemcom 

(podnikatelia, kraje, obce, štátne podniky, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, 

neštátne neziskové organizácie a ďalší).  

Podpora podnikania realizovaná z ROP Moravskoslezsko je moţná prostredníctvom druhej 

prioritnej osi. Tá pozostáva zo štyroch oblastí podpory znázornených v tabuľke 4.17.  

                                                           
13

 Región Moravskoslezsko je územné zhodný s Moravskoslezským krajom. 
14

 Rozvoj venkova 
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Tabuľka 4.17: Prioritná os a oblasti podpory pre regionálny operačný program 

Moravskoslezsko 

Prioritná osa Oblasť podpory 

2. Podpora prosperity regiónu 2.1 Infraštruktúra verejných sluţieb 

2.2 Rozvoj cestovného ruchu 

2.3 Podpora vyuţívania brownfields 

2.4 Marketing regiónu 

Zdroj:  [31.] 

Regionálny program Moravskoslezsko v druhej prioritnej osi a v jednotlivých oblastiach 

podpory usiluje o zvýšenie kvality obyvateľov regiónu predovšetkým budovaním, 

modernizáciou a rekonštrukciou infraštruktúry verejných sluţieb. Dôleţitou časťou je 

zvýšenie prosperity regiónu vytváraním podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Vhodné 

vyuţitie opustených areálov – tzv. brownfields v súlade s potrebami regiónu je taktieţ 

dôleţitým krokom pre podporu prosperity regiónu. Táto prioritná os podporuje vytváranie 

podmienok pre ich vyuţitie. [35.] 

 

4.8 Analýza predloţených a schválených projektov v Košickom a Moravskoslezskom 

kraji 

 

Vyuţitie finančných prostriedkov pre jednotlivé oblasti podpory vo všetkých vyššie 

spomínaných oblastiach podpory je znázornené v tabuľke 4.18, ktorá uvádza mnoţstvo 

predloţených projektov, rozpočet na daný počet predloţených projektov a následné schválené 

mnoţstvo a pripadajúci schválený rozpočet. 

Tabuľka 4.18: Predloţené a schválené projekty na podporu podnikania pre Košický kraj 

 Predloţené 

projekty 

Rozpočet na 

predl. Projekty 

Schválené 

projekty 

Rozpočet na 

schvál. Projekty 

OP KaHR 1.1 364 169 436 123, 80 € 72   28 862 924, 05 € 

OP KaHR 1.2 6 45 788 731, 72 € 3  23 406 312, 34 € 

OP KaHR 1.3 60 49 346 971, 88 €  9 5 241 372, 78 € 

OP KaHR 3.1 130 167 473 807, 68 € 13 7 299 564, 14 € 
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OP KaHR 3.2 0 0 € 0 0 € 

OP ZaSI 1.1 0  0 € 0 0 € 

OP ZaSI 1.2 294 61 460 123, 42 € 81 20 277 458,60 € 

SPOLU 854 493 505 758,50 € 178 85 087 631,91 € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [66.] 

Z tabuľky je na prvý pohľad zjavný veľký rozdiel medzi predloţenými a schválenými 

projektmi. Predloţené projekty predstavujú 4,8 násobok schválených projektov. Jedným 

z dôvodom tohto úbytku je veľká administratívna záťaţ, ktorá mnohých podnikateľov odradí 

uţ pri zrode myšlienky o vyuţití finančnej pomoci z EÚ.  

Tabuľka upozorňuje na nulové vyuţívanie operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast v oblasti podpory Rozvoj informačných sluţieb cestovného ruchu, 

prezentácie regiónov a  Slovenska a  taktieţ v operačnom programe Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia v oblasti podpory s názvom Podpora programov v oblasti podpory 

zamestnanosti, riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti.  Prihliadnúc na 

skutočnosť, ţe Košický kraj bojuje s obrovskou nezamestnanosťou (najväčšou na celom 

Slovensku) je nevyuţívanie finančných prostriedkov na túto podporu nelogické.  

Údaje o Moravskoslezskom kraji, počte predloţených a schválených projektov je znázornený 

v tabuľke 4.19. 

 

Tabuľka 4.19: Predloţené a schválené projekty na podporu podnikania pre 

Moravskoslezský kraj
15

 

 Predloţené 

projekty 

Rozpočet na 

predl. projekty 

Schválené 

projekty 

Rozpočet na 

schválené 

projekty 

OP PI
16

 2247 739 900 000,0 € 1299 414 000 000,0 € 

ROP MS 2.1 203 179 220 930,2 € 129 87 844 961,2 € 

ROP MS 2.2 258 150 193 798,4 € 92 53 290 697,7 € 

ROP MS 2.3 47 45 810 077,5 € 29 29 941 860,5 € 

ROP MS 2.4 8 8 197 674,4 € 6 7 116 279,1 € 

SPOLU 2763 1 123 322 481,0 € 1555 592 193 798,5 € 

Zdroj: vlastné spracovanie z [31.] 

 

Moravskolezský kraj, na rozdiel od Košického kraja nemá ţiadne veľké extrémy v čerpaní 

a nulovom vyuţívaní finančných prostriedkov od Európskej únie. Schválené projekty 

                                                           
15

 Údaje v tabuľke sú prepočítané kurzom 1€ = 25,80 Kč 
16

 Údaje predstavujú súčet všetkých prioritných os a oblastí podpory v tomto programe. 
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predstavujú 1,8 násobok predloţených. Oproti Slovenskému 4,8 násobku je moţné hodnotiť 

toto vyčlenenie ako prirodzené.  

Ďalším pozitívom českých operačných programov je samostatný operačný program 

Podnikanie a inovácie. V Moravskoslezskom kraji bolo doposiaľ schválených 1299 projektov 

v tomto operačnom programe umoţňuje vytvoriť veľké mnoţstvo pracovných príleţitostí a 

zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov. Je to zároveň najväčší počet projektov zo všetkých 

programov, prioritných os a oblasti podpory zameraných na podporu podnikania.  

Celkové mnoţstvo schválených projektov zameraných na podporu podnikania 

v Moravskoslezskom kraji je 1555, v Košickom kraji 178. Dva, čiastočne podobné kraje sú vo 

vyuţívaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie značne odlišné.  

Uţ porovnávanie počtu podnikov na Slovensku a v Českej republike vo vzťahu k počtu 

obyvateľov naznačoval výrazný nepomer a zaostávanie Slovenskej republiky. Slovenská 

republika by sa mala usilovať o podporu podnikateľského sektoru, ktorý  viditeľne „trpí“. Je 

moţné konštatovať, ţe absencia špecializovaného operačného programu na  podporu 

podnikania na Slovensku, je nesprávnym rozhodnutím. Následné nedostatočné vyuţívanie 

prostriedkov z Európskeho rozpočtu je len neţiadúcim následkom tohto rozhodnutia. 
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5. Záver 

  

Slovenská a Česká republika dostali moţnosť čerpania finančných prostriedkov 

z rozpočtu Európskej únie uţ v roku 2004. Príleţitosť zabezpečiť udrţateľný rast ekonomiky, 

priblíţiť sa vyspelým európskym štátom, zníţiť regionálne rozdiely, zvýšiť zamestnanosť, 

ţivotnú úroveň obyvateľstva, regionálny rozvoj sú dostatočným lákadlom, ktoré členstvo 

v Európskej únii ponúka.  

Vlády členských štátov majú za úlohu navrhnúť a vytvoriť vhodnú štruktúru operačných 

programov, ktorá sa prispôsobí potrebám daného štátu. Kaţdý štát má iné geografické 

podmienky, inú sociálnu štruktúru obyvateľstva, iný ekonomický potenciál. Neţiadúce účinky 

spôsobené týmito faktormi je moţné minimalizovať alebo odstrániť vhodnou kombináciou 

adekvátnych operačných programov a štrukturálnych fondov. 

Diplomová práca sa venovala kvantitatívnemu porovnaniu vyuţívania finančných 

prostriedkov z rozpočtu Európskej únie určenej na podporu podnikania v Slovenskej a Českej 

republike.  

Slovenská a Česká republika tvorili v minulosti spoločný štát, avšak prítomnosť ukazuje 

odlišné vývojové stupne, odlišné stratégie a odlišné vyuţívanie prostriedkov z EÚ. Slovenská 

republika sa kvôli „dedičstvu z minulosti“ ťaţko vymaňuje zo spodných priečok rebríčka 

EU28. Aj napriek priaznivému vývoju ukazovateľa HDP, Slovensko má na rozdiel od Českej 

republiky slabšie rozvinutú podnikateľskú oblasť malých a stredných podnikov, ktorá tvorí 

99% všetkých podnikov.  15-násobne menšie mnoţstvo podnikov na území Slovenskej 

republiky môţe byť prejavom niţšej iniciatívnosti podnikateľov, horších podmienok na 

podnikanie, nevhodných zákonných rámcov a je moţné predpokladať, ţe tento znak môţe byť 

vyústením aj necitlivej kombinácie operačných programov.  

Česká republika na rozdiel od Slovenskej má pre oblasť podpory podnikania vytvorený 

samostatný operačný program s názvom Podnikanie a inovácie. Absencia obdobného 

programu na Slovensku nevytvára vhodné podnikateľské prostredie, aj napriek faktu, ţe 

Business index priradil Slovenskú republika na vyššiu priečku neţ Českú republiku. 
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Cieľovú hypotézu Slovenská aj Česká republika má štruktúru operačných programov 

zostavenú vhodne na to, aby podpora podnikania bola dostatočná, je tak potrebné zamietnuť. 

Prijatie tejto hypotézy je skomplikované absenciou operačného programu na podporu 

podnikania a taktieţ málo rozvinutým podnikateľským prostredím na Slovensku. Českú 

republiku v tomto prípade môţeme označiť ako prosperujúcejšiu a má do určitej miery aj 

vhodnejšie zostavenú štruktúru operačných programov na podporu podnikania.   

Pri porovnaní Košického a Moravskoslezského kraja je prosperita druhého spomenutého kraja 

jednoznačná. Pomerne malý rozdiel v počte obyvateľov (433 334) prináša na druhej strane 

oveľa značnejší  rozdiel vo vyuţívaní finančných prostriedkov na podporu podnikania. 

V Moravskoslezskom kraji je doposiaľ schválených 1555 projektov v Košickom kraji 178 

projektov.  Je moţné domnievať sa, ţe tak malé mnoţstvo schválených projektov v Košickom 

kraji v porovnaní s Moravskoslezským krajom, môţe spôsobovať spomínaná absencia 

operačného programu prioritne orientovaného na podporu podnikania a veľká nezamestanosť 

v kraji, ktorá ide ruka v ruke s malou kúpnou silou a tá odradí potenciálnych podnikateľov od 

akýchkoľvek investícií.  

Druhú cieľovú hypotézu, ktorá tvrdí Objem schválených finančných prostriedkov určených na 

podporu podnikania je v Moravskoslezskom kraji väčší než v Košickom kraji, je moţné 

potvrdiť, prihliadnuc na praktickú časť práce. Moravskoslezský kraj je viditeľne lepší vo 

vyuţívaní a čerpaní finančných prostriedkov určených na podporu podnikania. 

Česká a Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie ocitla na rovnakom jednotnom 

trhu Európskej únie. Avšak odlišný ekonomický, geografický, sociálny a taktieţ aj historický 

potenciál spôsobil, ţe nie všetky štáty sú na rovnakej úrovni. Práve vhodné vyuţitie nástrojov 

štrukturálnej politiky môţe zmierniť a odstrániť vzniknuté rozdiely. Priaznivým krokom 

vlády Slovenskej republiky v novom programovacom období by bol vhodne navrhnutý nový 

operačný program, ktorého prioritné osi budú smerované na podporu podnikateľského 

prostredia. To podporí nielen vytváranie nových podnikov, ale môţe zlepšiť aj aktuálnu  

situáciu existujúcich podnikateľských subjektov.   
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Zoznam skratiek  

 

CEBRE   Česká podnikateľská reprezentácia pri EU 

CIP    Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie  

ČR    Česká republika 

ČS   Česká sporiteľna 

EA FRD   European Agricultural Fund for Rural Development 

Európsky zemědelský fond pre rozvoj vidieka 

EBR   European Business register 

ECB    Európska Centrálna Banka 

EEPA   European Enterprise Promotion Awards 

   Európska cena za podporu podnikania 

EFF   European Fisheries Fund 

Európsky  rybársky fond 

EIB   European Investment Bank 

   Európska investičná banka 

EIF    European Investment Fund 

Európsky investičný fond 

EK   Európska komisia 

ERDF   European Regional Development Fund 

Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF   European Social Fund 

   Európsky sociálny fond 

EÚ    Európska únia 
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EUR   Euro 

FIFG   Financial Instrument for Fisheries Guidance 

   Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva 

FS   Fond súdrţnosti   

CSG   Strategické pokyny Spoločenstva 

HDP   Hrubý domáci produkt 

HNP   Hrubý národný produkt 

ICT   Information and communications technology 

Informačné a komunikačné technológie 

IKT   Informačné a komunikačné technológie 

IPP   Integrated product policy 

   Integrovaná produktová politika 

KaHR   (OP) Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

kol.   kolektív 

mil.   milión 

mld.   miliarda 

MSP   Malé a stredné podniky 

napr.    napríklad 

NARP   Národná asociácia pre rozvoj podnikania 

NARMSP  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec 

NUTS I;II;III Nomenclature of territorial units for statistics 

   Klasifikácia územných štatistických jednotiek, úroveň 1.;2.;3 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OP   Operačný program 

OPPI   Operačný program podnikanie a inovácie 

p.b.   percentuálny bod 
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pod.   (a) podobne  

resp.    respektíve  

ROP   Regionálny operačný program 

RPIC/BIC/CPK Regionálne informačné, poradenské a inovačné centrá pre podnikateľov 

tj.    to je 

tzv.   takzvané  

SAEF   Slovak American Enterprise Fund 

Slovensko americký podnikateľský fond 

SARIO  Slovenská agentúra pre rozvoj podnikania 

SBA   Iniciatíva Small Business Act for Europe 

SE   Societas Europaea 

   Európska spoločnosť 

SLOVCA  Asociácia rizikového kapitálu 

SOLVIT  Online sieť na pre riešenie problémov 

SR    Slovenská republika 

SRN   Spolková republika Nemecko 

SZRB   Slovenská záručná a rozvojová banka 

ŠÚ SR   Štatistický úrad Slovenskej republiky 

tzv.   takzvané 

VFR    Viacročný finančný rámec 
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ZaSI   (OP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Z.z.    Zbierka zákonov 

7 RP.   7. Rámcový program 
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