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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání dotací z evropských strukturálních 

fondů pro malé a střední podniky (MSP) v programovacím období let 2014 - 2020. V 

úvodu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti strukturální politiky EU, strukturálních 

fondů a rovněž je zde uvedena charakteristika cílů pro stávající a minulé programovací 

období. Další část práce se zabývá oblastí malého a středního podnikání, popisuje situaci 

okolo MSP v České republice a vliv tohoto odvětví na českou a evropskou ekonomiku. 

Kromě zmíněného obsahuje tato část i definici MSP a částečně je zde rozebrán také 

koncept podpory tohoto sektoru ze strany ČR pro nadcházející období. Následně jsou v 

práci uvedeny konkrétní informace o současných operačních programech zaměřených na 

podporu MSP v ČR a v závěru je provedeno srovnání minulého se současným 

programovacím obdobím, včetně vyzdvižení některých výhod a nevýhod čerpání dotací ze 

strukturálních fondů. 

Klíčová slova: MSP, strukturální fondy, Evropská unie, operační programy 

Summary 

This thesis follows up an issue of grants from european structural funds for the SME's in 

2014 - 2020 programming period. In the beginning part, some of basic concepts such as 

EU structural policy and structural funds are described and also a characteristic of goals for 

a current and previous period is explained. In the next part, thesis is dealing with the field 

of small and medium enterpreneurship, it's describing a situation around SME's in Czech 

republic and their influence on czech and european economy. Besides the mentioned 

content, this part contains also a definition of SME's and partly describes a concept of 

support of the SME's in Czech republic for the upcoming period. Subsequently the 

concrete informations about current operational programs focused on SME's aids in the 

Czech Republic are included and in the end there is a comparison of last and current 

programming period including highlights of some pros and cons of recieving subsidies 

from structural funds. 

Keywords: SME's, structural funds, European union, operational programs 
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Seznam použitých zkratek 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

HDP Hrubý domácí produkt 

HR Human resources (lidské zdroje) 

HW Hardware 

ICT  Information and Communication Technologies (Informační a Komunikační 

 Technologie) 

MP Malé podniky 

MSP Malé a střední podniky, Malé a střední podnikání 

NRP Národní rozvojový plán 

OP Operační program 

OPPI Operační program podnikání a inovace 

OPPIK  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

PCP Pre - commercial public procurement (zadávání veřejných zakázek v 

předobchodní fázi) 

SP Střední podniky 

SW Software 

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné stránky, Slabé stránky, 

Příležitosti, Hrozby) 

SZT Soustava zásobování teplem 

VP Velké podniky
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1 Úvod 

 Tématem této bakalářské práce je problematika strukturálních fondů Evropské Unie 

(EU) a jejich využití pro malé a střední podniky v podmínkách České republiky. Po vstupu 

do EU v roce 2004 se otevřely českým podnikatelům možnosti čerpat peněžní prostředky z 

evropských fondů v rámci operačních programů zašťiťovaných Evropskou Unií. Tyto 

operační programy byly spuštěny v průběhu roku 2004 a to vždy na určité období, jež 

nazýváme obdobím programovacím. Obsah této práce je blíže zaměřen na v současné době 

aktuální, v řadě již třetí programovací období let 2014 až 2020, kdy firmy opět mají a 

budou mít možnost čerpat dotace na své projekty. Zároveň se však věnuje zhodnocení 

přínosů a negativ vycházejících zvlivu EU na situaci okolo malých a středních podniků 

(MSP) v ČR v minulých programovacích obdobích, v rámci dnes již ukončených 

operačních programů. 

 

 Před samotnou praktickou analýzou je nutno nejprve nadefinovat určitá teoretická 

východiska pro tuto práci a seznámit čtenáře detailněji s důležitými základními pojmy, z 

kterých tato práce a příslušné analýzy následně vychází. To je provedeno v úvodních 

kapitolách, které se zaměřují na Strukturální politiku EU, její obecné cíle a nástroje, 

kterých využívá. Jsou zde zmíněny a charakterizovány jednotlivé strukturální fondy a 

přehled operačních programů pro aktuální programovací období s jejich stručnými 

charakteristikami a cíli. Jelikož množství dostupných informací o problematice strukturální 

politiky EU, strukturálních fondech a mnoha dalších souvisejících tématech je nepřeberné, 

věnuji se těmto kapitolám takovým způsobem, aby práce neobsahovala více teoretických 

poznatků, než je pro splnění cílů práce nutné.  

 

 Poslední kapitolou složenou z větší části z teoretických informací je kapitola 

věnovaná výlučně malému a střednímu podnikání v České republice. Zde popisuji kromě 

samotné definice také vlivy podnikání malých a středních firem jak na ekonomiku České 

republiky, tak na ekonomické prostředí EU a zdůrazňuji důležitost těchto vlivů na chod a 

vývoj obou zmíněných ekonomik. 
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 Následně přechází práce v praktickou část skládající se z kapitol, které jsou 

věnovány analýze možností využití strukturální pomoci Evropské Unie v programovacím 

období 2014 - 2020. Zde zmíněné poznatky a informace vycházejí z oficiálních zdrojů 

poskytovaných Evropskou unií v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a dalších oficiálních 

relevantních informačních zdrojů dostupných zejména na internetu a jinde. 

 

 Další, v řadě čtvrtá kapitola definuje možnosti podpory pro malé a střední 

podnikání v souvislosti s příslušnými operačními programy. Práce se v této části věnuje 

detailně analýze těchto možností, zhodnocuje pro koho jsou tyto příležitosti primárně 

určeny, co musí daný subjekt splňovat, aby mohl pro svůj projekt či záměr odčerpat 

požadované finanční prostředky a zejména také v jaké výši. Další důležitou a zároveň 

poslední částí této bakalářské práce je závěrečná kapitola věnovaná analýze minulého a 

současného programovacího období. Tato analýza by měla zodpovědět otázku, co 

podstatného se v problematice podpory MSP Evropskou unií změnilo v návaznosti na 

novou strategii aktuálního období, kolik bylo v minulém programovacím období 

vyčerpáno prostředků, jaký byl počet schválených (zamítnutých) dotačních žádostí a další 

související fakta a důležitá čísla minulého programovacího období let 2007 - 2013. 

Součástí cíle práce je také vyhodnocení výhod  a případných negativ v problematice 

čerpání dotací MSP z evropských strukturálních fondů. 
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2 Strukturální politika EU 

 Tato kapitola rozebírá základní teoretická východiska potřebná k pochopení  

analyzované problematiky, kterou se tato práce zabývá. Jsou zde definovány základní 

pojmy z oblasti jako například strukturální politika nebo Národní rozvojový plán. Dále 

jsou v této kapitole stručně vysvětleny také jednotlivé strukturální fondy a cíle strukturální 

politiky minulého i současného programovacího období. 

2.1 Definice strukturální politiky 

 Strukturální a regionální politika v dnešní době tvoří jeden ze základních pilířů 

fungování EU a je jednou zjejich nejvíce propracovaných politik. Vsoučasném období 

bude představovat hlavní investiční nástroj k dosažení cílů aktuální etapy, jež bude trvat do 

roku 2020. Smyslem strukturální politiky je snižování sociálních a ekonomických diferencí 

mezi jednotlivými regiony členských států EU, tedy prostřednictvím velkého množství 

projektů vrámci operačních programů potlačovat zaostalost znevýhodněných regionů, 

včetně regionů venkovských. Ke snižování diferencí mezi regiony má přispívat zajišťování 

vyrovnaného a udržitelného rozvoje v těchto oblastech pomocí rozvoje ekonomických 

činností, snižování úrovně nezaměstnanosti a také ochranou a zlepšováním životního 

prostředí na území Unie. [1] 

 

 Právě v rámci nástrojů strukturální politiky se rozdělují peněžní prostředky napříč 

všemi regiony z aktuálního počtu dvaceti osmi zemí Společenství. Strukturální politika 

představuje v současné době největší kapitolu v rozpočtu EU a mezi její hlavní nástroje 

patří pět strukturálních fondů (včetně Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

a Evropského námořního a rybářského fondu). Z těchto pěti však  detailněji zmiňuji pouze 

tři z nich, jejichž znalost je pro splnění cílů bakalářské práce důležitá. Jedná se tedy o 

Evropský fond pro regionání rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF), ty 

představují dva ze tří zmíněných nástrojů a tvoří základ pro praktickou i teoretickou 

částmé této bakalářské práce. Kromě těchto dvou strukturálních fondů je dobré zmínit ještě 

další, třetí uvedený nástroj- Fond soudržnosti.  

 

 Fond soudržnosti se liší od prvních dvou zmíněných strukturálních fondů v tom, 

jaké aktivity podporuje a v tomto případě se jedná o aktivity v oblasti velkých projektů z 
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odvětví životního prostředí, dopravy, apod. Hlavním rozdílem je to, že Fond soudržnosti je 

určen na podporu členských států obecně, nikoliv regionů a způsobilost pro čerpání 

prostředků z něj mají pouze členské země s tzv. „HDP na hlavu“ nižším než je 90% 

z průměru všech dvaceti osmi členů EU. Toto kritérium  bylo splněno i v případě České 

republiky. Přes 66 mld. €, které Společenství vyčlenilo, má být cíleně investováno do 

budování transevropských dopravních sítí a enviromentálních projektů v oblasti 

infrastruktury. [2] 

V souvislosti se strukturální politikou se setkáváme také s pojmem politika hospodářské a 

sociální soudržnosti nebo zkráceně kohézní politika, která je podle EU odrazem principu 

solidarity uvnitř  Unie. Tento princip solidarity staví na systému  přispívání bohatších zemí 

na rozvoj těch chudších, ekonomicky slabších členských zemí a jejich regionů. Úkoly a 

cíle strukturální politiky jsou detailně určeny a nastaveny nařízeními Evropského 

parlamentu a Rady evropského společenství. [3] 

 

2.2 Národní rozvojový plán (NRP) 

 Národním rozvojovým plánem rozumíme dokument, který podrobně nastiňuje 

strategii pro dané programovací období. Obsah a struktura tohoto dokumentu musí jít ruku 

v ruce s danou legislativou Evropské Unie. Jde o popis strategie členského státu, jak získat 

prostředky ze strukturálních fondů EU. Národní rozvojový plán hodnotí vývoj země, stav 

země v hospodářské, politické a sociální oblasti a také její cíle v následujících letech. NRP 

obsahuje globální cíl, specifické cíle a rovněž návrhy konkrétních operačních programů, 

prostřednictvím kterých by tyto cíle měly být naplněny. [4] 

Národní rozvojové priority pro období po roce 2014 

 Klíč k stanovení národních rozvojových priorit je především souhrnem 

makroekonomických souvislotí v ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj při formulaci těchto 

priorit vycházelo z analýz (analýza konkurenceschopnosti, analýza rozvojových potřeb ČR 

a další) a také ze strategických dokumentů národní i nadnárodní úrovně. Následně byl pak 

návrh těchto priorit projednán na všech správních úrovních počínaje ostatními 

ministerstvy, kraji a městy a konče obcemi. Jako národní rozvojové priority určilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

 



2015  5 

1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky - Tímto rozumíme především podporu 

hospodářského růstu v rámci rozvoje podnikatelských aktivit a rozvoje kvalifikovaných, 

flexibilních pracovních sil.  

 

Tato priorita je dále rozdělena do čtyř tématických oblastí: 

a) Podpora podnikání; 

b) Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje; 

c) Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopnosti ekonomiky; 

d) Zvyšování kvality vzdělávání. 

 

2. Rozvoj páteřní infrastruktury - Hlavním účelem je tvorba dopravní, informační, 

enviromentální a energetické infrastruktury, jež bude fungovat efektivně a napomáhat tak 

opět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, zároveň však také zvýší kvalitu života 

obyvatel. 

 

Tématickéoblasti: 

a) Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury; 

b) Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací; 

c) Zkvalitňování energetických sítí; 

d) Rozvoj environmentální infrastruktury. 

 

3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy - Cílem této priority je přispět k 

budování konkurenceschopné ekonomiky založené na podnikání a inovacích 

prostřednictvím dobře fungujících institucí. 

 

Tématické oblasti: 

a) Zkvalitňování legislativního a regulačního prostředí; 

b) Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě; 

c) Vytvoření a rozvoj standardů veřejných služeb; 

d) Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy; 

e) Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě. 
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4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví - Prioritou 

je vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva, zlepšování zdravotního stavu a životního 

stylu populace. 

 

Tématické oblasti: 

a) Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou; 

b) Podpora systému péče o zdraví. 

 

5. Integrovaný rozvoj území - Hlavními úkoly, jež byly stanoveny pod tuto prioritu, jsou: 

zajistit vyvážený rozvoj území České republiky, přispívat ke snižování rozdílů mezi 

regiony (posílit jejich konkurenceschopnost, přispět k jejich rozvoji) a to vše se zřetelem 

na kvalitu životního prostředí. 

Tématické oblasti: 

a) Posílení regionální konkurenceschopnosti; 

b) Podpora územní soudržnosti; 

c) Zlepšování kvality životního prostředí. [4,5] 

2.3 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Tento fond je zaměřen na posilování hospodářství členských států Unie a jejich 

modernizaci. Mezi projekty podporované v rámci fondu ERDF obecně patřila například 

výstavba silnic a železnic, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova 

sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, zavádění služeb elektronické veřejné 

správy a jiné. V období 2014 – 2020 má být uplatňována tzv. tématická koncentrace, což je 

dle Evropské unie přístup, jakým budou soustřeďovány investice v rámci ERDF do 

několika klíčových prioritních oblastí: 

• Podpora malých a středních podniků; 

• Výzkum a inovace; 

• Digitální agenda; 

• Nízkouhlíkové hospodářství. 

 Jaké prostředky Evropský fond pro regionální rozvoj přidělí jednotlivm oblastem, 

to bude záležet na kategoriích regionů. Ve více rozvinutých regionech by se mělo aspoň  

80%  prostředků z fondů zaměřovat na nejméně dvě z těchto priorit. V přechodových 
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regionech se bude takto zaměřovat nejméně  60% zdrojů, v méně rozvinutých to pak bude 

50%. Dále EU určuje, že v souvisloti s oblastí nízkouhlíkového hospodářství musí 

směřovat na projekty s tímto související 10 – 20 % veškerých prostředků, opět v závislosti 

na kategorii regionu. Podrobněji je toto členění vysvětleno v rámci následující podkapitoly 

týkající se dalšího z Evropských fondů. 

Evropská územní spolupráce 

 Územní spolupráce v rámci EU je velmi důležitým pojmem v oblasti procesu 

evropské integrace a je financována z fondu ERDF. Podporuje „otevřené hranice“ a 

přeshraniční a vnitroregionální kooperační programy. Částka dosahující téměř 9 miliard 

eur vyčleněná pro realizaci evropské územní spolupráce činila 2,5% ze všech alokovaných 

prostředků období 2007 – 2013 vyčleněných na realizaci kohézní politiky. 

2.4 Evropský sociální fond (ESF) 

 Směřuje svou pozornost na podporu aktivit rozvoje lidských zdrojů  a problémů v 

oblasti nezaměstnanosti. Jedná se především o neinvestiční projekty, například 

rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro zdravotně postižené, vzdělávací a 

inovativní programy pro zaměstnance  podniků, rozvoj vzdělávacích programů, apod. ESF 

se také snaží zlepšovat situaci u osob ohrožených chudobou. V současném programovacím 

období se budou prostředky členit do čtyř tématických částí: 

• Investování do vzdělávání, celoživotního vzdělávání a dovedností; 

• Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil; 

• Posilování efektivnosti práce a institucionálních kapacit u orgánů veřejné správy; 

• Podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě. 

 Úroveň financování ESF a typy projektů se rovněž liší dle různých regionů 

v závislosti na jejich relativním bohatství. Evropská unie rozděluje regiony do tří různých 

kategorií závisejících na jejich regionálním HDP na osobu, které se následně porovnává 

s průměrem EU. Za méně rozvinuté regiony lze považovat ty, jejichž HDP je nižší než 

75% průměru, přechodné regiony se pohybují na rozmezí HDP 75 – 90% ve srovnání 

s průměrem a poslední, třetí kategorii tvoří tzv. více rozvinuté regiony – HDP je v těchto 

regionech větší než 90% průměru.  
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 V následující tabulce (Tabulka č. 1) uvádím členské země s největším 

procentuálním zastoupením méně rozvinutých, přechodových a rozvinutějších regionů dle 

zmíněného kriteria regionálního HDP. [6,7] 

 

Tabulka č. 1 – Přibližné procentuální rozdělení regionů dle jejich druhu a výše regionálního HDP v 
jednotlivých zemích Společenství (Zdroj: [6,7]) 

Méně rozvinuté regiony Přechodové regiony Rozvinutější regiony 

Portugalsko,Španělsko (20%) Španělsko (50%) Španělsko (30%) 

Česká republika Francie (40%) Francie (60%) 

Slovensko Německo (30%) Německo (70% 

Maďarsko Spojené Království (30%) Spojené Královstvé (70%) 

Polsko   Švédsko 

Chorvatsko  Finsko 

Rumunsko  Rakousko 

Bulharsko  Holandsko 

Itálie (30%)  Itálie (70%) 

Řecko  Belgie 

Litva, Lotyšsko, Estonsko  Dánsko 

 

2.5 Cíle programovacího období 2006 - 2013 

 Hlavními cíli, které byly definovány pro minulé programovací období, byly: cíl 

Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl Evropská územní 

spolupráce. Pod první z cílů, tzv. cíl Konvergence (sbližování) spadalo zejména urychlení 

konvergence nejméně rozvinutých členských států a regionů prostřednictvím zlepšování 

podmínek pro růst a zaměstnanost. Toto mělo být docíleno zvýšením kvality investic do 

lidského a hmotného kapitálu, rozvoje inovací a zlepšení schopnosti přizpůsobovat se 

hospodářským a sociálním změnám. Tento cíl představoval prioritu Evropského sociálního 

fondua Fondu soudržnosti.  

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byl zaměřen na posílení 

konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů pomocí předvídání hospodářských a 

sociálních změn, podpory znalostní společnosti, podnikání, ochrany a zlepšování životního 
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prostředí, přičemž tyto činnosti byly financovány z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a Evropského sociálního fondu. 

 Poslední ze tří hlavních vytyčených cílů – Cíl Evropské územní spolupráce byl 

zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím místních i regionálních 

iniciativ a posílení nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících 

s prioritami Společenství. V uplynulých šesti letech minulého programovacího období do 

těchto oblastí plynuly prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 Na realizování strukturální politiky  bylo v letech 2007 – 2013 vyčleněno  347 mld. 

Euro, z toho 26,7 miliard připadlo na Českou republiku.Vnásledující tabulce (Tabulka č.2) 

můžeme vidět rozčlenění finančních zdrojů mezi jednotlivé cíle. Z tabulky je patrné, že v 

minulém programovacím období byla drtivá většina peněz vyhrazena pro cíl Konvergence, 

na ostatní dva cíle připadaly zbylé 3% prostředků z celkové částky  zhruba v polovičním 

poměru. [8] 

Tabulka č. 2 - Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé cíle (období 2007 - 2013); (Zdroj: [8]) 

Cíl Mld. € % 

Konvergence 25,88 97 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

0,42  1,5 

Evropská územní spolupráce 0,39 1,5 

Celkem 26,69 100 

 

2.6 Cíle programovacího období 2014 - 2020 

 V programovacím období let 2014 – 2020 může Česká republika očekávat 

vyčleněnou částku k odčerpání okolo 24 mld. eur. Přesná suma ještě není potvrzena, bude 

se ale s velkou pravděpodobností jednat o částku menší, než byla k dispozici v minulém 

období. Evropská unie vytyčila na toto období dva hlavní cíle namísto původních tří z 

minulého období, které se snaží a nadále bude snažit realizovat. Jsou jimi: 

 

1. Investování drtivé většiny prostředků z rozpočtu do růstu a konkurenceschopnosti 

regionů - prostředky z fondů ERDF, ESF a fondu soudržnosti. Takto by mělo být 



2015  10 

proinvestováno až 97,6% z celkové podpory 366,8 mld. Eursměřované do všech 

zemí Společenství. 

2. Pokračování v plnění cíle pro Evropskou územní spolupráci - finance plynou i 

nadále z fondu ERDF, tak jako tomu bylo v minulém období. 

 

V souvislosti s těmito cíli byl sestaven návrh vymezení jednotlivých operačních programů 

pro  Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond. 

V rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ jsou navrženy tyto operační 

programy: 

- Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ 

řízenýMinisterstvem průmyslu a obchodu; 

- Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený Ministerstvem 

školství,mládeže a tělovýchovy; 

- Operační program „Zaměstnanost“ řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

- Operační program „Doprava“ řízený Ministerstvem dopravy; 

- Operační program „Životní prostředí“ řízený Ministerstvem životního prostředí; 

- "Integrovaný regionální operační program“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

- Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 

- Operační program „Technická pomoc“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V rámci cíle „Evropská územní spolupráce"jsou navrženy tyto operační programy: 

- Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Polskourepublikou řízený Ministerstvempro místní rozvoj; 

- Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou 

a Českourepublikou koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 
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- Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou 

republikou koordinovaný na území  České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

- Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a 

Českou republikou koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

- Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

-Operační program nadnárodní spolupráce „CentralEurope“ koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

-  Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.[9] 
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3 Malé a střední podnikání v podmínkách EU 

 Malé a střední podnikání hraje v tržních ekonomikách všech vyspělých zemí velmi 

důležitou ekonomickou, politickou i stabilizační roli. Všechny demokraticky fungující 

vlády směřují svou pomocmalým a středním podnikům (dále jen „MSP“) obzvláště 

v prvních fázích jejich vývoje. Zdroje podpory plynou z dotací EU a jsou zprostředkovány 

prostřednictvím příslušných fondů nebo ze státního rozpočtu.  Tyto fondy spravují 

nejčastěji polovládní či soukromé instituce a organizace, jež pověřila sama vláda v rámci 

výběrového řízení nebo jiným korektním způsobem. Nejsou však neobvyklé i přímé zásahy 

států skrze rezortní ministerstva (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu) a vládní instituce. [10] 

3.1 Evropská definice malých a středních podniků 

 Definice malého a středního podnikání se všemi náležitostmi, které s ní souvisí, 

vešla v platnost v roce 2005. V tomto období fungovalo na území EU přibližně 23 milionů 

malých a středních firem, které představovaly 99% všech společností v Unii a 

zaměstnávaly okolo 75 milionů osob. Lze předpokládat, že po uplynutí téměř deseti let 

čerpání podpor v tomto odvětví, které „pamatuje“ Česká republika jako člen Unie, se toto 

číslo zvýšilo o několik procent. 

 „Mikropodniky, malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství. 

Jsou základním zdrojem pracovních příležitostí, vytvářejí podnikatelského ducha a inovace 

v EU,  jsoutedy rozhodující pro posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Nová 

definice malých a středních podniků, která vstoupila v platnost 1. ledna 2005, představuje 

významný krok směrem k lepšímu podnikatelskému prostředí pro malé a střední podniky a 

zaměřuje se na podporu podnikání, investic a růstu. Tato definice byla vypracována po 

širokých konzultacích s dotyčnými osobami, které prokázaly, že naslouchání malým a 

středním podniků je klíčem k úspěšnému provedení lisabonských cílů." [11] 

 Tuto  již více než 10 let starou, nýbrž stále platnou definici, uvedl tehdejší člen 

Evropské komise a člověk zodpovědný za podniky a průmysl Günter Verheugen 

(Německo). 

 V Evropské unii byl jednotně vymezen sektor MSP s cílem sjednotit jednotlivá 

kritéria pro veškeré členské státy co se týče počtu zaměstnanců, ročního obratu společnosti, 
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celkové hodnoty aktiv a nezávislosti. V ČR jsou tato kritéria taktéž akceptována a ukázalo 

se, že jsou platná jako dobrý poměrový ukazatel pro svět podnikání a také umožňují a 

usnadňují porovnávat jednotlivé subjekty v podnikatelském prostředí. Navzdory tomu jsou 

v České republice užívány ještě další dvě definice a to definice dle České správy sociálního 

zabezpečení a podle Eurostatu (Evropská statistická agentura). 

 V tabulce č. 3 je uvedeno vymezení jednotlivých kritérií v rámci kategorií 

užívaných v malém a středním podnikání v návaznosti na Evropskou definici MSP, tedy 

mikropodniky, malé a střední podniky. [12] 

Tabulka č. 3 – Rozdělení MSP na kategorie dle jednotlivých kritérií (Zdroj: [12]) 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Maximální roční 

obrat (mil. €) 

Roční bilanční 

suma (mil. €) 

Střední Méně než 250 40 43 

Malý Méně než 50 10 10 

Mikropodnik Méně než 10 2 2 

  

3.2 Partnerské, propojené a nezávislé podniky 

 Evropská definice MSP  rozlišuje také tři druhy podniků na základě typů 

vztahů,  jež mají s ostatními podniky vzhledem k podílům na základním kapitálu, právech 

hlasování o chodu společnosti a také právu uplatňovat rozhodující vliv. Jsou jimi: 

1.       Partnerské podniky – disponují  25% až 50% podílem v jiném podniku, 

nemají  přímý vliv na chod podniku; 

2.       Propojené podniky – podniky,jež jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky 

propojeného podniku nebo mají povinnost sestavovat účetní závěrku dvou či více 

propojených podniků; 

3.       Nezávislé podniky – jsou nejčastější z uvedené trojice, podnik je nezávislý pokud 

nevlastní více než 25% podíl v jiném podniku a zároveň není vlastněn z 25% či více 

jiným podnikem. [13] 
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3.3 Malé a střední podniky a jejich vliv na ekonomiku ČR a Evropské Unie 

 Obecně lze zdůraznit několik faktů o malém a středním podnikání. Prvním je 

citlivost reakce na ekonomickou situaci. V porovnání s velkými korporacemi 

MSP  mnohem citlivěji reagují na změny podmínek v ekonomice a potřeby trhu. Co se týče 

podílů na hrubém domácím produktu, MSP mají velmi vysoký vliv na jeho vývoj a 

zároveň přispívají ke zvyšování konkurence na trhu, kromě toho také působí 

zprostředkovaně i přímo proti vzniku monopolů. Dalším faktem je klíčový vliv na 

zaměstnanost, v této problematice jsou malé a střední podniky fenoménem, jelikož podle 

tržních a politických podmínek ve většině demokratických zemí zaměstnávají 30 – 70% 

aktivního obyvatelstva. S tím souvisí i to, že tyto menší a střední podniky absorbují 

propuštěné pracovníky z větších, krachujících korporací. Tím zároveň přispívají ke 

snižování nezaměstnanosti, tedy rovněž k úspoře státních prostředků v podobě omezení 

vyplácení podpor v nezaměstnanosti. 

 V Evropské unii působí v současné době přes 20 mil. MSP a náleží jim důležitá 

sociálně - ekonomická i politická role a to není pouze důvodem ke zmíněnému zvyšování 

zaměstnanosti v regionech, ale také s nimi spojené sociální stability a integraci inovací. V 

České republice MSP napomáhají zvyšovat dynamiku trhu, realizovat zdravé 

podnikatelské prostředí a v české ekonomice působí jako stabilizační prvek. V současné 

době působí v ČR přes jeden milion registrovaných podnikatelských subjektů spadajících 

do této kategorie. [14] 

Obecné rozdíly podpory MSP a velkých podniků ze strany ČR 

 Jak v zemích Evropské unie, tak v ČR představují malé a střední podniky více než 

99% z celkového počtu všech registrovaných firem, jež vyrábějí či poskytují své služby. 

Vladimír Vojík (2009) ve své knize zdůrazňuje jejich důležitou, ale zároveň složitou pozici 

v ekonomice a říká, že jsou to právě tyto firmy, které se musí adaptovat na veškeré 

ekonomické i politické výkyvy a další změny. V období minulé ekonomické krize se jim to 

dařilo mnohdy lépe, než leckterým velkým nadnárodním firmám, i přesto jsou však MSP 

stále do značné míry zasťiňovány velkými firmami. Z hlediska podpory státu jsou velké 

korporace zvýhodněny tím, že dostávají různé investiční pobídky od státu a regionů, jsou 

jim často poskytovány různé formy daňových úlev a podobně, čemuž u MSP nebývá 

zvykem.  
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 V České republice existuje od roku 2002 zákon o podpoře MSP (zákon číslo 

47/2002 sb., jež funguje jako platná změna zákona č. 2/1969 sb.), který stanovuje zásady 

pro poskytování podpory při zahájení podnikání a následném upevňování ekonomického 

postavení. Zákon určuje podporované oblasti, jsou jimi například projekty zaměřené na 

investice, výchova a vzdělávání, zvýšení odbornosti  dospělých, hospodářské a technické 

poradenství a několik dalších specifických oblastí zaměřených na rozvoj dané 

problematiky. [15] 

 V tabulce č. 4 můžeme vidět orientační hodnocení výhod a nevýhod organizací 

různé velikosti. Pro hodnocení byly vybrány takové parametry, které je nutno posuzovat u 

všech typů organizací, tzn. jak u malých a středních, tak u velkých organizací. 

Tabulka č. 4 - Hodnocení výhod a nevýhod organizací různé velikosti (Zdroj: [15]) 

Parametr hodnocení Malá 

organizace 

Střední 

organizace 

Velká 

organizace 

Náročnost řízení ( náročnost zvládnutí hlavních 

faktorů úspěchu, míra administrativní zátěže, 

náročnost interního auditu) 

3 2 1 

Možnost zajištění znalostních zdrojů (možnosti IS/IT) 2 3 2 

Organizační pružnost (schopnost reagovat na změny 

podnikatelského klima) 

3 2 1 

Chování organizační jednotky a vedení organizace 

(míra autonomie) 

2 2 3 

Kapitálová síla a disponibilita 3 2 1 

Možnost zmírnění či eliminace podnikatelských rizik 1 2 3 

Účinnost ekonomických procesů a jejich kvalita 

(koncentrace výroby a procesů, zásoby, různé druhy 

kontroly) 

1 2 1 

 

Hodnocení: 1 - nevýhoda, 2 - neutrální, 3 – výhoda 
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3.4 Koncept podpory MSP v období 2014 - 2020 

 Vláda České Republiky si v následujícím období stanovila podporu malých a 

středních podniků jako jednu ze svých priorit. V roce 2013 byla sestavena koncepce, která 

se podrobně věnuje problematice podpory MSP v rámci prostředků ze strukturálních 

fondů. Malé a střední podniky v České republice zaměstnávají podle Českého statistického 

úřadu přes 1,8 milionů lidí. Tato velice početná zaměstnanecká skupina se v národní 

ekonomice podíli na dovozu a vývozu zboží a služeb z více než 50% a je proto nutné 

přistupovat k vývojí celého odvětví racionálně a koncepčně. Malé a střední podniky jsou 

často velmi významně podnikatelsky a společensky  spojeny s konkrétním regionem, tvoří 

tak jeho regionální podnikatelskou základnu. Díky těmto a mnoha dalším důležitým 

faktům je potřebné, aby malí a střední podnikatelé mohli svou činnost vykonávat ve 

vhodném prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své schopnosti, zachovávat a posilovat 

sociální soudržnost a také přistpívat k ekonomickému rozvoji národní, potažmo evropské 

ekonomiky. 

 Kladný a viditelný dopad na funkci sektoru MSP může být realizován jedině za 

podmínek, že si tento sektor bude nadále zachovávat a zvyšovat svou konkurenceschopnost 

- bude se ve větší míře zapojovat do inovací a snižovat náklady, právě to jej má činit 

konkurenceschopnějším. Pro uskutečnění těchto cílů je důležité, aby se zapojila ta část 

sektoru, která je schopna na zmíněné výzvy reagovat. Při čerpání prostředků tedy bude 

zohledněna například doba a velikost podnikání či obor podnikání. Toto úzce souvisí s 

efektivitou přerozdělování veřejných výdajů, na niž musí být kladen velký důraz. Podpora 

vstupu do podnikání, jeho rozvoj pro co nejširší portfolio podnikatelů a omezování 

administrativních bariér v podnikání je také součástí koncepce podpory MSP pro období 

2014 - 2020. Kromě toho je brána v úvahu také již v minulé kapitole zmíněná zvýšená 

citlivost malých a středních podnikatelů na případné ekonomické změny (tržní výkyvy). 

Dodržováním koncepce má být docíleno toho, aby byla i nadále zachována jejich 

přínosnost pro fungování ekonomiky v ČR. 

 Strategická vize Vlády ČR pro MSP  v rámci zmíněné vládní koncepce nahlíží na 

českého podnikatele jako na ekonomický subjekt, který svou schopnost konkurovat na trhu 

zakládá na kvalitních a konkurenceschopných službách a výrobcích, postupném 

navyšováním kapacit výroby a schnopnosti vytvářet nové nápady. Český podnikatel by měl 
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také být schopen efektivně aplikovat znalosti a výsledky výzkumů realizovaných 

především v tuzemských výzkumných ústavech a institucích a měl by být schopen 

reagovat na dynamické potřeby zákazníků a integrovat na základě nich změny do svého 

portofila výrobků a služeb. To vše za efektivní podpory a znalosti využívání informačních 

technologií a internetu. 

Základnícíle a strategické priority Koncepce 2014+ 

 Za globální cíl Koncepce podpory malých a středních podnikatelů pro roky 2014 – 

2020 je tedy považováno kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické 

výkonnosti MSP založené na kvalitním podnikatelském prostředí, ve kterém lze 

využívat a rozvíjet inovační potenciál, získávat potřebné znalosti a vzdělávat se. Tento 

globální cíl v sobě zahrnuje 4 hlavní cíle:  

1. Posílení postavení malých a středních podnikatelů v ekonomice státu a zvyšování 

konkurenceschopnosti MSP v kontextu Evropy a světa. 

2. Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských 

služeb pro MSP, včetně zvyšování atraktivity technického a přírodovědného 

vzdělávání, posílení a rozvoje technické inteligence. 

3. Posílení inovační schopnosti a efektivního nakládání s duševním vlastnictvím 

malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury. 

4. Snižování energetické a materiálové náročnosti při podnikání MSP. [17] 
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4 Analýza využití strukturální pomoci EU v programovacím 

období 2014 - 2020 

 Následující kapitola je zaměřena na konkrétní operační programy související s 

problematikou malého a středního podnikání, respektive možnosti jejich podpory pomocí 

prostředků plynoucích z EU. Jsou zde kategorizovány jednotlivé programy, oblasti podpor 

a cíloví příjemci, jímž jsou finanční prostředky primárně určeny. Poznatky vyplývající z 

této kapitoly by měly zodpovědět otázku, na co jsou operační programy období 2014 – 

2020 zaměřeny a jak mohou podnikatelům pomoci.V kapitole je uvedeno na jaké účely a 

jaké množství penež mohou příjemci reálně žádat při splnění daných podmínek 

konkrétního programu podpory. 

Operační programy období 2014 - 2020 zaměřené na oblast MSP 

 Tato podkapitola je věnována operačním programům zaměřeným na odvětví 

malého a středního podnikání a na pomyslné stupnici důležitosti se řadí mezi nejdůležitější 

části této bakalářské práce. Obsah je věnován do značné míry zejména níže 

zmíněnéskupině operačních programů, ze kterých budou moci v následujících letech čeští 

podnikatelé čerpat dotace pro své podnikání. Programy se týkají celé škály druhů 

podnikatelské činnosti, jež spadají jak pod odvětví výroby, tak pod odvětví obchodu a 

služeb. [18] 

4.1 Operační program "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" 

 Operační program s názvem "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" 

(dále také"OPPIK") je stěžejním programem zaměřeným na rozvoj odvětví MSP i velkých 

podniků a zastává roli základního programového dokumentu Ministerstva průmyslu a 

obchodu, které má tuto problematiku ve své gesci. Jak tvrdí samo ministerstvo, tento 

operační program je klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů v 

programovacím období let 2014 – 2020. Schválení tohoto operačního programu Vládou 

ČR bylo realizováno prostřednictvím usnesení č. 581, ze dne 14. července roku 2014. 

Prostředky pro podporu budou pak čerpány z finančních zdrojů Evropského fondu 

proregionální rozvoj. 
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 V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

existuje 25 programů podpory. Z těchto pětadvaceti se týká deset výhradně MSP, patnáct 

programů je pak společných pro MSP a velké podniky a pět je orientováno výlučně na 

odvětví velkých firem s alespoň 250-ti zaměstnanci. I toto opakovaně potvrzuje výroky o 

důležitosti správného fungování a rozvoje MSP v ČR, které byly formulovány v 

předešlých kapitolách bakalářské práce.[19] 

 Na obrázku č. 3 můžeme vidět tabulku rozdělení prostředků mezi jednotlivé 

operační programy. Z tabulky je patrné, že OPPIK bude mít k dispozici 4,3 mld. € a je 

třetím nejvíce podporovaným OP. 

 

 Operační program "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" je zaměřen na 

rozvoj informačních technologií, ochranu duševního vlastnictví, nákup moderních 

technologických zařízení a snížení energetické náročnosti. Kromě zmíněných oblastí také 

bude podporovat vznik a rozvoj klastrů, technologických projektů, platforem a také 

Obrázek č. 3 - Alokace ES fondů mezi jednotlivé OP období 2014 - 2020 (Zdroj: [20]) 
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výstavbu vědeckotechnických parků či různých školících středisek. V rámci čerpání 

prostředků  skrze tento operační program by měla vznikat projektová spolupráce od 

regionální až po nadnárodní úroveň organizací. Také bude sloužit pro podporu vzniku a 

rozvoje podnikatelských nemovitostí a další inovační infrastruktury. [20] 

 Samotný OPPIK byl rozdělen do čtyř prioritních os, které jsou v práci postupně 

rozebrány. Tyto osy představují průřez jednotlivými typy podpor (resp. podprogramů) pro 

konkrétní druhy projektů z různých odvětví MSP. 

4.1.1 Prioritní osa č. 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 První, v této podkapitole zmíněná prioritní osa, má za cíl zvýšování počtu podniků, 

které dosahují technologické hranice ve svém oboru nebo danou hranici posunují nahoru. 

Zvláštním důraz se zde klade na rozvoj inovačních, vývojových a výzkumných kapacit v 

podnicích a jejich propojenost s okolím. 

Inovace  

 Tento program je určen takovým podnikům, jež vyrábějí na základě jejich vlastní 

výzkumné a vývojové činnosti inovované produkty, které pak uvádí na trh. Jedná se také o 

podniky, které zavádějí inovovaný výrobní proces. 

 Mezi podporované aktivity patří inovační projekty, projekty na podporu ochrany a 

nákupu práv duševního vlastnictví, projekty zaměřené na implementaci nových metod 

řízení firemních procesů a zvýšení prodeje služeb a výrobků prostřednictvím inovací. V 

praxi toto může znamenat například nákup nového hardware (HW) a software (SW), nákup 

nového výrobního stroje či zhodnocení nemovitosti nebo proplacení části souvisejících 

provozních nákladů. 

 Výše podpory je minimálně 1 000 000 Kč, maximálně 200 000 000Kč. Na MSP 

připadne 80% (24 mld. Kč) všech prostředků z celkových 30ti mld. Kč.O dotaci může 

zažádat podnikatelský subjekt včetně zemědělských a potravinářských podnikatelů (není-li 

uvedeno jinak, osoby, které mohou žádat o dotaci jsou stejné u všech následně uvedených 

programů).[21,22] 
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Potenciál 

 Prostředky v rámci tohoto OP může podnikatel získat na zřízení či rozšíření 

vývojového centra, kde probíhá výzkum výrobků a technologií nebo vytváření SW pro 

inovaci výroby. Dané vývojové centrum by mělo napomáhat vzniku nových 

technologických produktů, inovovaných produktů, výrobních procesů a technologií.Mezi 

podporované aktivity spadá například založení a rozvoj center průmyslového výzkumu a s 

tím i spojený nákup pozemků, strojů, budov a zařízení. Podporován je také nákup vybavení 

centra nezbytného pro zajištění jeho činnosti. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané 

provozní náklady centra. 

 Výše podpory je minimálně 3 000 000 Kč, maximálně 200 000 000 Kč. U 

programu "Potenciál" nejsou přidělovány dotace s ohledem na velikost podniku, všem 

čerpajícím podnikatelům bude poskytnuta dotace ve výši50% na projekt. [23,24] 

Aplikace 

 Tento podprogram podporuje individuální projekty organizací pro výzkum a šíření 

znalostí, můžou to být i konsorcia složená z více podniků nebo organizace pro znalostní 

výzkum a jeho publikaci. Podpora v praxi může představovat například uhrazení části 

osobních a provozních nákladů, nákladů na výzkumné pracovníky, techniky a asistenty, 

náklady na patenty či smluvní výzkum. 

 Výše podpory je minimálně 1 000 000 Kč, maximálně 100 mil. Kč. O prostředky z 

tohoto programu mohou zažádat kromě MSP a VP také orgány státní správy a samosprávy. 

Maximální míra podpory pro jednotlivé podniky dle velikosti je uvedena v tabulce č. 5. 

[25,26] 

Tabulka č. 5 - maximální míra podpory pro jednotlivé podniky dle velikosti(Zdroj: [25,26] ) 

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik 

Průmyslový výzkum nebo výzkum v 

případě účinné spolupráce (ÚS) 

70%nebo 80% 

(ÚS) 

60% nebo 75% 

(ÚS) 

Experimentální vývoj nebo vývoj v 

případě účinné spolupráce 

45% nebo 

60%(ÚS) 

34% nebo 

50%(ÚS) 
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Spolupráce 

 Tento program podpory se orientuje na vznik a rozvoj odvětvových seskupení -tzv. 

klastrů. Jako obecný cíl této podpory byl stanoven rozvoj konkurenčních výhod, tvorba 

příznivého podnikatelského prostředí a zkvalitňování vazeb v oblasti výzkumu mezi VŠ a 

podnikatelskou sférou. 

Co se týče podporovaných aktivit,u klastrů se jedná o kolektivní výzkum spojený s 

potřebami MSP v daném průmyslovém odvětví nebo konkrétní technologické oblasti, 

výsledky projektů jsou pak použitelné pro více podniků. Dále se jedná o sdílení 

infrastruktury, tedy dotace na založení, rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným 

přístupem pro záměry vývoje, inovací a průmyslového výzkumu. Podporu mohou 

podnikatelé získat rovněž na internacionalizaci klastru (navazování spolupráce na evropské 

úrovni) nebo na rozvoj klastrové organizace, toho má být docíleno rozšiřováním klastru a 

zvyšováním kvality spolupráce, řízení, apod. Mimo problematiku podpory klastrů je také 

mezi podporovanými aktivitami rozvoj a vytváření technologických platforem (oborová 

seskupení sdružující klíčové subjekty v daném odvětví) a kooperace inovačních sítí 

založené na spolupráci malých a středních podniků. 

 Minimální výše dotace na projekt je 500 000 Kč, maximální 80 mil. Kč. Maximální 

procentuální výše dotace je 75% , může se ale lišit dle jednotlivých výzev. Dotace v rámci 

klastrů jsou poskytovány výhradně právnickým osobám, dále platí, že dotace na klastry a 

technologické platformy mohou být adresovány zájmovým sdružením podnikatelů 

(zejména MSP). Poslední druh podpory zaměřený na kooperační inovační sítě mohou 

využívat podnikatelské subjekty, subjekty inovační infrastruktury (inovační centra, 

vědeckotechnické parky) a také organizace pro výzkum a šířění znalostí. 

Služby infrastruktury 

 Podporované aktivity - poskytování služeb inovačním podnikům, jejichž náplní 

může být jedna z těchto činností: 

1. Strategické řízení a management inovací; 

2. Strategické poradenství při vstupu na nové trhy; 
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3. Ochrana a využití práv duševního vlastnictví; 

4. Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; 

5. Komercializace výsledků výzkumu; 

6. Přístupu ke kapitálu, apod.  

 Dále se může jednat například o provozování stávajícího vědecko technického 

parku či podnikatelského inkubátoru nebo také inovačního centra a ojediněle též výstavba 

nové sdílené infrastruktury v regionu. 

 Výše podpory pro projekty obsahující stavební práce činí rozsah dotace 5 - 300 mil. 

Kč. U projektů stavební práce neobsahujících se jedná o částku 1 - 75 mil. Kč. [27] 

Ostatní programy spadající pod prioritní osu č. 1 

Program "Partnerství znalostního transferu" 

 K podporovaným aktivitám patří vytvoření partnerství mezi malým a středním 

podnikem za účelem zlepšení výrobních procesů, zlepšení podnikových procesů včetně 

certifikace produktů, apod. 

 Minimální výše dotace je 500 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč. Podpora bude 

poskytována až do výše 70%, v závislosti na konkrétní výzvě. 

Program "Inovační vouchery" 

 K podporovaným aktivitám patří nákup poradenských, expertních a podpůrných 

služeb v oblasti inovací, výzkumu a šíření znalostí s cílem zlepšit inovační aktivity MSP. 

Může se jednat například o služby v oboru měření, zkoušek, výpočtů a různých konzultací 

nebo o podpůrnou činnost v oblasti inovační infrastruktury. 

 Minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 000 Kč, maxilmální 500 000 

Kč. U podpůrné činnosti je rozsah 100 000 Kč až 5 mil. Kč. 

Programy "Pre - commercial public procurement" a "Proof of concept" 

 Pre - commercial public procurement (PCP) neboli zadávání veřejných zakázek v 

předobchodní fázi je fázování zakázek na slubžy vývoje a výzkumu, kdy proti sobě stojí 

několik konkurenčních podniků a ty vyvíjí nová řešení pro potřebyveřejného sektoru. 
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Tento sektor vyžaduje často drahá technologická řešení a na trhu mnohdy převažují 

výrobky daného sortimentu vykazující nedostatky, tedy vyžadující další výzkum a vývoj. 

Výstupem PCP dotace by měl být zkušební výrobek, se kterým se potom veřejný sektor 

nebo příjemce pokouší uspět v obchodní fázi. 

 Proof of concept projekt je chápán jako balík aktivit, které budou posunovat 

výsledky výzkumu vpřed ke komerčnímu využítí. Tento program podporuje subjekty, které 

se snaží určitý nápad nebo například rozpracovaný výzkum dotáhnout do fáze, kdy 

výstupem bude funkční prototyp nebo vzorek s možností uplatnění na trhu. Uplatnění zde 

můžeme chápat  například jako smlouvu s obchodním partnerem, založení spin-off firmy 

nebo prodej výrobku jiné firmě. 

 Oba zmíněné programy jsou určené jak pro MSP, tak pro VP. Mimo jiné i pro 

subjekty státní správy, samosprávy a výzkumné organizace. Výše dotace pro program PCP 

ani Proof of concept zatím není známa (k 4.3. 2015), první výzvy se však očekávají v první 

polovině roku 2015.U druhého zmíněného programu je k dnešnímu dni známa pouze 

procentuální hodnota výše dotace 50%, přesný rozsah v Kč zatím není  oficiálně 

uveden.[29] 

4.1.2 Prioritní osa č. 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP 

 Tato prioritní osa by se dala označit jako nejdůležitější informační zdroj, potřebný 

pro zdárné naplnění cíle této bakalářské práce. Jako jediná ze čtyř prioritních os 

spadajících pod OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je soustředěna výhradně 

na rozebíranou problematiku MSP a jejich podpory z EU v následujícím programovacím 

období 2014 - 2020. Spadá zde osm programů zaměřených například na podporu 

marketingových aktivit MSP, poradenství začínajícím i dlouhodobě fungujícím podnikům, 

podporu kapitálových investic, finanční pomoc při rekonstrukci brownfieldů, nemovitostí, 

dotace na část výdajů při nákupu strojů, zařízení, patentových licencí a mnohé další 

aktivity. 

 Specifickými cíli této prioritní osy jsou například: zvýšení konkurenceschopnosti 

rozvojových a začínajících MSP, zvýšení internacionalizace malých a středních podniků a 

zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání. V neposlední řadě sem spadá také cíl 

zajistit růst kapacit pro odborné vzdělávání MSP. 
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Technologie 

 Tento program podpory je zaměřen na MSP. Z jeho prostředků si pak mohou 

podnikatelé pořizovat například dlouhodobý hmotný majetek (DHM) jako jsou stroje a 

zařízení včetně nezbytného SW s nimi spojeného. 

 Podporován jenákup DHM (stroje a zařízení), DNM spojeného s pořízením strojů a 

zařizení, např. patentové licence a také drobného nehmotného i hmotného majetku (tablety, 

software,..). 

 Minimální dotace činí 100 000 Kč pro mikropodniky (45% podpory)  a 1 mil. Kč 

pro MSP(MP - 45% podpory,SP - 35% podpory). [30] 

Progres 

 Podporované aktivityjsou určeny pro začínající podniky s dobou fungování do pěti 

let, které potřebují provádět inovace nižších řádů, nakupovat nové stroje a zařízení či 

rekonstruovat podnikovou budovu. Lze čerpat prostředky i se záměrem získání pracovního 

kapitálu pro začátek či rozšíření podnikatelské činnosti. 

 Škála dotace je 1 - 100 mil. Kč a podpora je určena pro mikropodniky a MSP. 

Malým podnikům se pak bude dotace přidělovat ve výši 45% způsobilých výdajů, SP pak 

budou moci čerpat z programu 35% způsobilých výdajů. 

Rizikový kapitál 

 Rizikový kapitál jakožto program podpory umožnuje získat část prostředků na 

kapitálové investice v rámci start - upu, rozšíření firmy nebo takzvaného replacement 

kapitálu (kapitál na odkup akcií od prodejců akcionářů, kteří je chtějí prodat).  

 Podporované aktivity představují investice do založení a rozvoje firem s inovačním 

potenciálem, které žádají např. o start up nebo zmíněný replacement kapitál nebo podpora 

ve formě ukončení investice v MSP formou prodeje akcií (tzv. "exit"). Podnikatelé mohou 

zažádat také například o dotaci na scouting (externí poradenství v oblasti získávání nových 

talentovaných pracovníků, popřípadě akvizice nových výrobních technologií, aj.) 
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 Minimální dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč, maximální 10 mil. Kč. Dotační  

výšeje v rozmezí 50 - 80%. [32,33] 

Marketing 

 Dotační program „Marketing“ je určen pro rozvoj a podporu českých exportérů, 

kteří obchodují na zahraničních trzích a slouží k zvyšení využití exportních příležitostí. 

Tento program podporuje například získávání marketingových informací, které souvisí se 

vstupem na zahraniční trhy, analýzy vstupních podmínek pro tyto trhy a také různé 

prezentace podniků na veletrzích v zahraničí a k nim přidružená tvorba propagačních 

materiálů. 

 K podporovaným aktivitámpatří dotace na podporu individuální účasti na veletrzích 

s cílem navázat nová obchodní partnerství a taktéž společná účast více firem na těchto 

veletrzích. Dále se jedná o dotace na projekty, které mají zvyšovat schopnost mezinárodní 

expanze, zlepšovat strategické řízení a posilovat růstové motivace firem. Konkrétně se 

může jednat například o dotace na pronájem, zřízení a provoz veletržního stánku, tvorba 

propagačních materiálů, pronajmutí služeb odborného poradce nebo náklady na 

administraci daného projektu. 

 Minimální výše dotace činí 300 000 Kč, maximální pak 150 mil. Kč.Celkově je pro 

tento program podpory vyčleněno přibližně 1,8 mld. Kč. Maximální výše podpory 

dosahuje 50% výdajů na projekt. Tak jako všechny podpory spadající pod prioritní osu č. 2 

je určen výhradně pro rozvoj MSP. [34,35] 

Nemovitosti 

 Tento program podpory pomáhá získat podnikatelům peněžní podporu pro 

rekonstrukci brownfieldu. Cílem je tedy přetvoření brownfieldu na  místo vhodné 

k podnikání. Kromě toho však může podnikatel zažádat i o dotaci na úhradu nájmu  

objektu či regenerace objektové zóny. 

 Jedná se primárně o modernizaci výrobních provozů a rekonstruování těch 

stávajících. V případě rekonstrukce objektů typu brownfield nebude možná získat dotaci na 

uhrazení části výdajů souvisejících s odstraněním ekologické zátěže. Důležitou informací 

je to, že finanční prostředky dostupné z tohoto programu podpory nejsou určeny pro 
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projekty zaměřené na výstavbu takzvaně na „zelené louce“, tedy žádné projekty ryzích 

novostaveb nebudou podporovány. Kromě toho však může podnikatelský subjekt v rámci 

tohoto programu využít finančních nástrojů určených například na pořízení projektové 

dokumentace (až 2 mil. Kč), finanční příspěvek na úhradu části úroků z úvěru a samotný 

zvýhodněný úvěr ve výši 1- 200 mil. Kč, který může být použit na úhradu až 80% 

způsobilých výdajů. 

 Dotační rozmezí pro program „Nemovitosti“ je 1 – 50 mil. Kč. Pro malé podniky 

může dosahovat výše dotace až 45% výdajů, pro střední podniky 35% výdajů. Celková 

výše přidělených prostředků z EU k odčerpání dosahuje přibližně 4,5 mld. Kč. [36,37] 

Školící střediska 

 Program podpory, který je zaměřen na poskytování finanční pomoci  podnikatelům, 

jejichž záměrem je výstavba a rekonstrukce školících center. Podporovány budou též 

nákupy různého pomocného vybavení v rámci projektu týkajícího se daného školícího 

střediska. 

 Aktivity, jež tento podprogram podporuje tvoří výstavba, rekonstrukce či nákup 

budov za účelem provozu školícího centra a pořízení výukových pomůcek pro centra nová 

či za účelem jejich modernizace.V rámci podporovaného projektu může subjekt nabýt 

dotaci na podporu vzdělávání jak zaměstnanců, tak samotného zaměstnavatele. 

 Minimální výše podpory je 500 000 Kč, maximální pak 50 mil. Kč. Prostředky z 

tohoto programu jsou určeny výhradně pro odvětví MSP a bylo pro jeho účely  vyčleněno 

zhruba 2,7 mld. Kč, o které budou moci žádat podnikatelé z téměř všech oborů.  

Programy "Poradenství 1" a "Poradenství 2" 

 První zmíněný program Poradenství 1 je orientován na provozovatele inovační 

infrastruktury, kde řadíme například podnikatelské inkubátory, inovační centra či 

vědeckotechnické parky, které poskytují poradenské služby začínajícím MSP (do 5ti let od 

vzniku). Rovněž mohou v rámci tohoto programu žádat o dotace nové, začínající 

podnikatelské subjekty a nechat si proplatit část výdajů za expertní poradenské služby. 
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 Podpora je určena MSP podnikajícím v oborech: těžba a dobývání, 

zpravovatelský průmysl, věda a výzkum, energetika, stavebnictví, aj. Výše dotace se bude 

pohybovat v rozmezí 50 000 Kč - 500 tis. Kč pro příjemce služeb, pro poskytovatele 

zvýhodněných poradenských služeb pak v rozmezí 5 - 10 mil. Kč. 

 Poradenství 2 je dalším programem zaměřeným na poskytování poradenských 

služeb za zvýhodněnou cenu, díky kterým získají, či si zlepší své odborné know - how a 

budou dále rozvíjet své podnikání. Prostředníctvím tohoto programu mohou podnikatelé 

žádat o dotace na poradenské služby z mezinárodního prostředí, zejména v oblasti 

strategického řízení a inovačního managementu. 

 Dotace se budou pohybovat ve výši 0,5 mil. až 1 mil. Kč a bude poskytována do 

výše 50% na jeden projekt. Kromě zmíněných MSP jsou prostředky také určeny Agentuře 

pro podporu podnikání a investic a agentuře na podporu obchodu Czech trade. [38,39] 

 

4.1.3 Prioritní osa č. 3 - Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie  

Proiritní osa číslo tři podporuje zvyšování účinnosti využití energie v soukromém sektoru a 

využívání obnovitelných zdrojů. Tyto podporované aktivity mají směřovat ČR k 

efektivnímu nízkouhlíkovému energetickému hospodářství. 

Obnovitelné zdroje 

 Program (podprogram) "Obnovitelné zdroje" je určen k podpoře v zavádění tzv. 

kogeneračních jednotek (zařízení určená k společné výrobě elektřiny a tepla), výstavbě či 

rekonstrukci menších vodních elektrárena jiných zdrojů energie. Rovněž budou 

podporovány ekologické studie včetně energetických auditů. Co podporováno nebude, jsou 

solární, geotermální a bioplynové stanice. Podpora rovněž není určena pro zařízení 

turistického typu, například hotely, lázně, restaurace a další. 

 Minimální absolutní výše dotace v rámci tohoto programu je 1 mil. Kč, maximální 

100 mil. Kč. Na energetickou studii bude možno získat nanejvýš 350 000 Kč. Malý podnik 

bude moci žádat o proplacení 70% způsobilých výdajů, střední pak o 60% způsobilých 
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výdajů. Podpora je určena MSP a velkým podnikům, včetně podniků fungujících v oblasti 

zemědělství. [40] 

Programy "Úspory energie" a "Úspory energie v SZT" 

 Program Úspora energie představuje finanční podporu na rekonstrukci 

elektrických rozvodů, plynových rozvodů, elektráren a provedení zateplení objetků. Patří 

zde také dotace na zlepšení využití energie z odpadů ve výrobních procesech.Co se týče 

programu Úspora energie v SZT, ten je určen pro podporu, jež směřuje výhradně k 

rekonstruování a rozvoji SZT (Soustavy Zásobování Teplem), kromě toho budou 

podpořeny také systémy kombinované výroby tepla a elektřiny. 

 V následujících tabulkách (Tabulka č. 6 a Tabulka č. 7) jsou uvedeny rozsahy 

dotací pro oba uvedené programy, včetně výše dotace úměrné velikosti podniku a její 

formy. Pro dotaci na ekologickou studii činí maximální absolutní výše 350 000 Kč pro MP 

i SP.[41] 

Tabulka č. 6 - Forma, rozsah a maximální výše podpory v programech Úspory energie  (Zdroj: 
[41]) 

Velikost podniku Forma a rozsah podpory Maximální výše podpory 

malý podnik dotace nebo úvěr 0,5 - 250 mil. 

Kč 

65% způsobilých výdajů 

střední podnik dotace nebo úvěr 0,5 - 250 mil. 

Kč 

55% způsobilých výdajů 

 

Tabulka č. 7 - Forma, rozsah a maximální výše podpory v programech Úspory energie v 
SZT(Zdroj: [41]) 

Velikost podniku Forma a rozsah podpory Maximální výše podpory 

malý podnik dotace nebo úvěr 0,5 - 350 mil. 

Kč 

70% způsobilých výdajů 

střední podnik dotace nebo úvěr 0,5 - 350 mil. 

Kč 

60% způsobilých výdajů 
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Programy "Smart grids I" a "Smartgrids II" 

 Smart grids I (Distribuční sítě) se orientuje na automatizované dálkově ovládané 

prvky v distribučních soustavách a také na měřící a řídící prvky v těchto systémech. Smart 

grids II (Přenosové sítě) je zaměřen na výstavbu a vylepšení dosavadních vedení 

přenosových soustav a transformoven. V rámci Smart grids I je možno žádat o dotaci na 

zmíněné automatizované, měřící a řídící prkvy, respektive o finanční podporu při jejich 

nákupu a nasazení v soustavě. Dále lze v rámci tohoto programu podpory získat finanční 

prostředky na ekologické studie zaměřené na zavedení smartgrids v souvislosti sdaným 

projektem. Smart grids II je od prvního zmíněného specifický tím, že pro čerpání 

prostředků z něj je nutný předpoklad plného předfinancování výdajů žadatelem o dotaci. 

 Smart Grids II je určen pro velké podniky, zejména provozovatele přenosových 

soustav. Smart Grids I pak podporuje velké i střední podniky. Dotační rozmezí je 1 - 500 

mil. Kč u obou programů a velké firmy mohou zažádat o dotaci do maximálně 50% výše 

na projekt, střední podniky pak mohou chtít 60%.[42,43] 

Nízkouhlíkové technologie 

 Nízkouhlíkové technologie jsou programem, který podporuje zavádění nových 

technologických řešení v odvětví energetiky a nakládání s druhotnými surovinami. 

Implementace inovativních technologií v podnicích by měla přispět k jejich větší 

konkurenceschopnosti. 

 Podporované aktivity představují například zavádění nízkouhlíkových technologií v 

budovách, zavádění technologií k získávání druhotných surovin a zavádění systémů 

výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. z biometanu). 

 Z tohoto programu mohou čerpat MSP i velké podniky, malé podniky až 70% 

způsobilých výdajů na projekt, SP o deset méně, tedy 60% způsobilých výdajů. Dotační 

rozmezí je 0,5 - 100 mil. Kč. [44] 
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4.1.4 Prioritní osa č. 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 

informačních a komunikačních technologií 

 Čtvrtá prioritní osa OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje 

na usnadňění podnikatelského rozvoje, dostupnost státních služeb prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií a na jejich efektivní využití. 

ICT a sdílené služby 

 Podporované aktivity tvoří vývoj SW, zakládání datových center, center sdílených 

služeb a podpora  poradenských služeb v souvislosti s uvedenými aktivitami. Konkrétně 

pod tyto zmíněné druhy aktivit může spadat například pořízení HW a sítí, nákup SW, 

nákup potřebného know - how, strojů, zařízení, nájem pozemků, budov, atd. 

 Podpora je určena všem kategoriím podniků, tedy MSP i velkým firmám. Malé 

podniky mohou získat dotaci ve výši 45% výdajů na projekt, SP pak až na 35% 

způsobilých výdajů. Minimální absolutní výše dotace bude dána konkrétní výzvou, 

maximálně však lze čerpat 200 mil. Kč. Na poradenské služby lze čerpat dotaci do výše 5 

mil. Kč. 

Vysokorychlostní internet 

 Poslední uvedený program podpory spadající pod čtvrtou prioritní osu v rámci OP 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na infrastrukturu 

vysokorychlostního internetového připojení v lokalitách, kde zatím nebylo zřízeno. 

Podporovány budou tedy například stavební a inženýrské práce v souvislosti s internetovou 

infrastrukturou a různé činnosti spojené s jejím budováním a modernizací. 

 Dotační rozmezí pro tento program podpory se pohybuje od 1 do 200 mil Kč. Výše 

dotace není odvozena od velikosti podniku (mohou žádat MSP i VP). Všechny podniky 

mohou čerpat do maximální výše 50% způsobilých výdajů na projekt. [45,46] 

Přehledy o programech v rámci OP PIK 

 Závěr předposlední kapitoly obsahuje přehled o jednotlivých programech podpory 

v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a stručně shrnuje některé 

důležité informace uvedené této části práce. 
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 Tabulka č. 8 a také následující tři tabulky (č. 9, č. 10, č. 11)  jsou věnovány čtyřem 

dříve zmíněným prioritním osám a programům  pod ně spadajícím. Z tabulek lze vyčíst, 

pro jaké podniky (dle velikosti) jsou určeny konkrétní podprogramy podpory a také jejich 

dotační rozmezí. 

 V tabulce č. 8 věnované prioritní ose č. 1 vidíme, že sedm programů z 

celkových devíti je určeno pro podniky všech velikostí, programy Partnerství 

znalostního transferu a Spolupráce jsou vyhrazeny pro MSP. 

 

Tabulka č. 8 –Prioritní osa č. 1: Rozdělení OP podle velikosti podniku a dotační rozmezí daného 
programu(Zdroj: [www.oppik.cz]) 

Název programu Malé podniky Střední podniky Velké podniky Dotační 

rozmezí 

Inovace    1 - 200 mil. 

Kč 

Potenciál    3 - 200 mil. 

Kč 

Pre - commercial 

public procurement 

   zatím není 

známo 

Proof of concept    zatím není 

známo 

Aplikace    1 - 100 mil. 

Kč 

Partnerství znalostního 

transferu 

  -- 500 tisíc  - 5 

mil. Kč 

 

Spolupráce   -- 500 tisíc  - 

80mil. Kč 

Služby infrastruktury    1 - 300 mil. 

Kč 

Inovační vouchery    80 tisíc  - 5 

mil. Kč 
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 Tabulka č. 9 je hned na první pohled charakteristická tím, že programy v ní 

uvedené jsou věnovány výhradně oblasti MSP. Jak již bylo uvedeno v dřívějších částech 

práce, Prioritní osa č. 2 se soustřeďuje výhradně na malé a střední podniky. Firmy v rámci 

prioritní osy č. 2 programu OPPIK mohou čerpat dotace z osmi různých programů 

podpory, v přibližném rozmezí od 0,5 až do 200 milionů Kč. O nejméně peněz na jeden 

projekt lze žádat z programu Marketing, nejvíce pak z programů Progres a Nemovitosti. 

Tabulka č. 9 – Prioritní osa č. 2: Rozdělení OP podle velikosti podniku a dotační rozmezí daného 
programu (Zdroj: [www.oppik.cz]) 

Název OP Malé podniky Střední podniky Velké podniky Dotační rozmezí 

Technologie   -- 1 – 20mil. Kč 

Progres   -- 1 - 100 mil. Kč 

Poradenství 1   -- 5 - 20 mil. Kč 

Poradenství 2   -- 0,5 - 1 mil. Kč 

Rizikový kapitál   -- 1 - 10 mil. Kč 

Marketing   -- 200 tisíc Kč - 5 mil. 

Kč 

Nemovitosti   -- 1 - 200 mil. Kč 

Školící střediska   -- 500 tisíc - 5 mil. Kč 

 

 Prioritní osy č. 3 (Tabulka č. 10) a č. 4 (Tabulka č. 11) jsou charakteristické svou 

dostupností pro MSP i VP, vyjma programů Smart grids 2, kde mohou o dotaci žádat jen 

velké podniky a Smart grids 1, ve kterém mají k dotaci zamezenou cestu podniky malé. 

Poslední, čtvrtá prioritní osa je jak již bylo zmíněno výše orientována na rozvoj internetové 

infrastruktury a podporu informačních a komunikačních technologií. Prostředky z obou 

programů spadajících pod osu č. 4 jsou dostupné rovněž pro MSP i VP. 

  



2015  34 

Tabulka č. 10 – Prioritní osa č. 3: Rozdělení OP podle velikosti podniku a dotační rozmezí daného 
programu(Zdroj: [www.oppik.cz]) 

Název OP Malé 

podniky 

Střední podniky Velké 

podniky 

Dotační 

rozmezí 

Obnovitelné zdroje energie    1 - 100 mil. Kč 

Úspory energie    0,5 - 250 mil. 

Kč 

Smart grids 1 --   1 - 500 mil. Kč 

Smart grids 2 -- --  1 - 500 mil. Kč 

Nízkouhlíkové technologie    0,5 - 100 mil. Kč 

Úspory energie v SZT    5 - 350 mil. Kč 

 

 

Tabulkač.11 – Prioritní osa č. 4: Rozdělení OP podle velikosti podniku a dotační rozmezí daného 
programu (Zdroj: [www.oppik.cz]) 

Název OP Malé 

podniky 

Střední podniky Velké podniky Dotační 

rozmezí 

Vysokorychlostní internet    1-200 mil. Kč 

ICT a služby    1 - 200 mil. Kč 

 

4.2 Operační program "Zaměstnanost" 

 Dalším operačním programem v řadě je OP Zaměstnanost. Řídícím orgánem pro 

tento OP je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a zdroje budou čerpány primárně z 

Evropského sociálního fondu. Specifické pro tento OP je, že podporuje pouze aktivity 

nehmotného charakteru a nebudou zde podporovány finanční nástroje, tak jako tomu je 

například u předchozího, pro MSP klíčového OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. 

 Celková alokace prostředků v rámci OP Zaměstnanost se bude pohybovat okolo 

sedmdesáti miliard Kč.Více než 50% těchto prostředků bude směřováno na podporu 

zaměstnanosti, zbytek pak na aktivity související se sociálním začleňováním a 
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financováním sociálních služeb. Problematiky MSP se týká jen část z velkého počtu 

příležitostí - velká část financí bude směřována do veřejného sektoru. Z důvodu obsahové 

náročnosti v práci uvádním pouze ty podporované aktivity, které se týkají MSP. Konkrétní 

výše podpor pro jednotlivé aktivity zatím však nejsou známy (k 15.3. 2015), Ministerstvo 

práce a sociálních věcí je hodlá uveřejnit v druhém kvartálu roku 2015.  Operační program 

Zaměstnanost je rovněž rozdělen na čtyři prioritní osy, pro MSP jsou důležité první tři , 

zaměřené kromě jiného právě také na pomoc podnikatelům. 

Podporované aktivity v rámci oblasti MSPa VP 

1. Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových 

lektorů a specifické zaměření na vzdělávací programy pro zaměstnance ohrožené 

propuštěním; 

2. Podpora a poradenství při tvorbě a rozvoji moderních HR strategií v podnicích a také 

pomoc při zavádění tzv. Age managementu  (řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a 

potenciál pracovníků); 

3. Podpora odborné praxe a stáží v podnicích a informační i poradenské aktivity v rámci 

kariérního vzdělávání a růstu zaměstnanců; 

4. Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. 

 

 V praxi tyto podpory znamenají úsporu nákladů na vzdělávání (mzdy lektorů, 

příspěvek na mzdy účastníků vzdělávání), úsporu nákladů na vybavení školících místností 

(nákup dataprojektorů, SW, tabulí, notebooků, apod.) a další příslušné úspory. [47] 

 

 V tabulce (Tabulka č. 12) můžeme vidět procentuální podíl z celkové výše dotace 

na jednotlivé podporované aktivity, jinými slovy kolik procent z celkové částky bude 

přiděleno na tu kterou aktivitu. 
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Tabulka č. 12 - Maximální procentuální výše úhrady na dotaci v rámci podporovaných aktivit OP 
Zaměstnanost(Zdroj: [47]) 

Podporovaná aktivita Maximální výše z celkové dotace  

Obecné a specifické vzdělávání 20% (ob.) a 80% (specif.) 

Nákup zařízení a vybavení potřebného keškolení 20% 

Mzdové příspěvky, cestovné a stravné účastníků vzdělání 20% 

Mzdové náklady členů realizačního týmu pro daný projekt 20% 

Ostatní nepřímé náklady související s projektem  20% 

 

4.3 Operační program "Praha - pól růstu" 

 Posledním operačním programem analyzovaným v této bakalářské práci je OP 

Praha - pól růstu. Tento multifondový OP se orientuje na podporu výzkumu a vědy,  

podporu MSP, podporu zamětnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. U tohoto OP 

opět existuje dělení na čtyři prioritní osy: 

 

1. Osa č. 1 - Posílení výzkumu technologického rozvoje a inovací; 

2. Osa č. 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory; 

3. Osa č. 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; 

4. Osa č. 4 - Vzdělání a vzdělanost. 

 V rámci tří prioritních os (osa č. 1, 3 a osa č. 4) budou moci žádat o dotace i 

podnikatelské subjekty. Výše podpor však nejsou zatím (k 15.3. 2015) známy a k jejich 

uvedení, potažmo k vyhlášení prvních programových výzev dojde podle Ministerstva pro 

místní rozvoj ke konci první poloviny roku 2015. Co je již dnes známo, je celková alokace 

prostředků v rámci tohoto fondu. Bude se jednat o částku 0,20 mld. €, v přepočtu tedy 

zhruba 5,5 mld. Kč. 

 K podporovaným aktivitám lze zatím tedy zmínit pouze cíle, ke kterým by 

jednotlivé podpory měly vést, jedná se o: 

- snažší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem; 

- zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání; 
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- posílení infrastruktury pro sociální podnikání a rozvoj samotných sociálních podniků.[48] 
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5 Výhody a nevýhody čerpání ze strukturálních fondů EU 

 Závěrečná kapitola této bakalářské práce je orientována na analýzu výhod a 

nevýhod čerpání dotací pro MSP z evropských strukturálních fondů. Zároveň však shrnuje 

minulé programovací období let 2007 - 2013 v návaznosti na podporu malého a středního 

podnikání. Jsou zde vyzdviženy důležitá čísla vypovídající o celkové výši finanční 

podpory, kterou podnikatelé z fondů na svou činnost skutečně přijali - zdaleka ne všechny 

žádosti o dotaci byly příslušnými řídícími orgány akceptovány a následně také úspěšně 

proplaceny a to i v případě prvotního schválení žádosti. 

5.1 Podpora MSP v programovacím období 2007 - 2013 

 Malé a střední podniky čerpaly v minulém programovacím období prostředky 

zejména z operačního programu Podnikání a inovace (dále také OP PI), který je 

předchůdcem dnes aktuálního, výše analyzovaného programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (viz. kapitola č. 4). Stejně jako v minulém období spadal tento OP 

pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. OP Podnikání a inovace se zaměřoval na zvýšení 

konkurenceschopnosti v oblasti průmyslu a podnikání včetně zmíněné podpory MSP. Byl 

zde rovněž kladen důraz na podporu inovací, implementace výsledků výzkumu a vývoje do 

výrobních procesů, podporu ICT a další příslušných oblastí. Co se týče financování, 

prostředky plynuly stejně jako u aktuálního OPPIK z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. 

 K 31.12. 2014 bylo vyplaceno českým podnikatelům v rámci programu Podnikání a 

inovace 61 miliard korun z celkové plánované alokace 91,5 mld. Kč. Je nutno podotknout, 

že ačkoliv se již počaly první výzvy spadající pod nové programovací období (pod OP 

PIK), čerpání prostředků z tohoto programu stále trvá, zejména u některých velkých 

dotačních projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu deklaruje, že do konce roku 2014 

bude v rámci OP Podnikání a inovace ještě dočerpáno okolo 23 mld Kč. O tom, zda - li 

tomu tak skutečně bude, lze prozatím jen polemizovat. 

 V období 2007 - 2013 mohly malé podniky využít podpory až 60% způsobilých 

výdajů na projekt, střední podniky do maximální výše 50% na projekt a podmínkou pro 

obdržení dotace byla také udržitelnost projektu na 3 - 5 let. V případě nesplnění podmínek 

muselo mnoho firem dotace z části vracet nebo se smířit s tím, že například v polovině 
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projektu bylo zjištěno porušení pravidel ze strany MPO (potažmo EU), projekt byl označen 

jako neudržitelný a daný podnikatel obudoucí dotaci přišel. Častější z těchto nepříznivých 

variant je právě druhá zmíněná a to také proto, že v případě OP Podnikání a inovace se 

jednalo a jedná zejména o proplácení dotací tzv. "ex post", tedy až po zdárném ukončení 

projektu. V rámci aktuálního OPPIK lze některé dotace čerpat i formou "ex ante", není zde 

tedy ve všech případech nutnost kompletního předfinancování projektu podnikatelem. 

5.2 Srovnání období let 2007 - 2013 a 2014 - 2020 v souvislosti s podporou 

MSP 

 V tabulce č. 13 můžeme vidět počet podaných, zamítnutých a schválených 

dotačních žádostí v rámci OP Podnikání a inovace. Uvedená čísla se týkají celkového 

počtu všech žádostí v rámci patnácti podprogramů pod něj spadajících. Pro doplnění se 

tyto podprogramy nazývaly: Eko-energie, ICT v podnicích a ICT a strategické služby, 

Inovace (Inovační projekty a Ochrana průmyslového vlastnictví), Klastry, Marketing, 

Nemovitosti, Poradenství, Veřejná a neveřejná prosperita, Rozvoj, Školící střediska a 

Technologické platformy. Údaje v tabulce jsou platné k 20.3. 2015 a je zde vyzdvižen také 

počet podaných, zamítnutých a schválených žádostí pro Moravskoslezský kraj. 

Tabulka č. 13 - počet podaných, schválených a zamítnutých žádostí v programu OP PI za období 
2007 - 2013 (Zdroj: [49]) 

Podané žádosti (celkem) Schválené žádosti Zamítnuté žádosti 

25 679 11 427 13045 

Z toho v Moravskoslezském  

kraji: 3439 

 
 

1679 1619 

 

 Statistika vypracovaná v první polovině roku 2014 hovoří o 86 mld. Kč přiznané 

podpory celkem pro všechny kraje, ze které však bylo skutečně proplaceno 46 mld. Kč. V 

Moravskoslezském kraji to pak bylo 11,7 mld. Kč přiznaných finančních prostředků a z 

toho 7,04 mld. Kč proplacených. Můžeme tedy říci, že v Moravskoslezském kraji se 

podařilo podnikatelům dosáhnout na více než 60% z celkových žádaných prostředků, což 

odpovídá v tomto případě padesáti procentní úspěšnosti co do počtu schválených a 

zamítnutých dotačních žádostí. 
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 Nové programovací období slibuje v rámci OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost v letech 2014 - 2020 možnost odčerpat přes 116 mld. Kč, což činí 

oproti OPPI z let 2007 - 2013 nárůst o více než 25 mld. Kč. Operační programy 

Zaměstnanost a Praha - pól růstu představují dohromady alokaci 62, 1 mld. Kč (z toho 56,7 

mld. Kč pro OP Zaměstnanost), částka, která poputuje do odvětví MSP však bude daleko 

menší, jelikož zejména u OP Zaměstnanost bude čerpání finančních prostředků zaměřeno z 

velké části na veřejný sektor. OP Praha - pól růstu, který představuje 5,4 mld. Kč pro 

alokaci má v sobě rovněž zahrnutu podporu MSP, také však jen v menší míře v porovnání 

s jeho ostatními podporovanými aktivitami.[49] 

5.3 Výhody a nevýhody čerpání MSP ze strukturálních fondů EU 

 Na závěr práce je zde doplněno několik výhod a nevýhod čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů EU. Na první pohled se může jevit možnost načerpat dotaci pro svůj 

podnikatelský projekt jako jasná výhoda, při hlubším pohledu na věc však najdeme hned 

několik nevýhod, které se mohou při žádání o dotaci a následné realizaci projektu projevit 

a leckdy mohou danému podnikateli velice negativně ovlivnit celou jeho podnikatelskou 

činnost. 

Výhody 

1. Úspěšný projekt může být spolufinancován Evropskou Unií v některých případech 

až do výše 80% způsobilých výdajů v případě mikropodniků a malých podniků (pro 

SP je procentuální míra podpory z pravidla nižší). 

2. Za předpokladu bezproblémového chodu celého dotačního procesu mohou být 

dotace z operačních programů efektivnější a výhodnější než čerpání klasické státní 

podpory určené malým a středním podnikům. 

3. Zajímavá šance pro začínající podnikatele - v případě úspěšného projektu se 

zvyšuje začínajícímu podnikateli šance na úspěchv konkurenčním prostředí, 

zejména tím, že ušetřené prostředky na projekt může následně použít jinak. 
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Nevýhody 

1. Získání dotace je velmi administrativně a časově náročná záležitost - je nutno dobře 

prostudovat veškeré dokumenty týkající se žádostí o dotaci a dbát na veškerou 

legislativu danou příslušnými zákony a nařízeními. Velice častým případem je 

najímání externích poradenských služeb za účelem realizace a úspěšného ukončení 

dotačního procesu, což představuje pro žadatele další výdaje navíc. 

2. Možnost ztráty dotace v průběhu  realizace projektu a možnost penalizace - 

projekty jsou podrobovány dlouhodobé kontrole řídícími orgány, pokud žadatel 

neplní veškeré zadané požadavky, může přijít o část nebo do konce o celou dotaci. 

3. Nutnost předfinancování většiny projektů podnikatelem - dotace jsou vypláceny z 

velké části formou "ex post" (viz. kapitola 5.1). 

4. Při větších dodávkách nutnost vypsání výběrového řízení na dodavatele - například  

v minulém období v rámci programu OP Podnikání a inovace muselo být vypsáno 

výběrové řízení při každé dodávce nad 500 tisíc Kč. [50] 
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6 Závěr 

 Evropské strukturální fondy a malé a střední podnikání jsou již před deset let 

vzájemně propojeny skrze členství České republiky v EU. Nejvýznamněji se na podpoře 

českých MSP v této dekádě podílel Evropský fond pro regionální rozvoj, částečně pak 

Evropský sociální fond a společně s nimi pak i některé další instituce. Pokud jde o OP 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spadající právě pod ERDF, je opět v roli 

hlavního zdroje a subjektu směřujícího podporu pro malé a střední podnikání v ČR, tak 

jako tomu bylo i v minulých programovacích obdobích u jeho předchůdců OP Podnikání a 

inovace (2007 - 2013) a OP Průmysl a podnikání (2004 - 2006). Analýza OPPIK v kapitole 

č. 4 shrnuje informace o dotacích získaných z dostupných relevantních informačních 

zdrojů a výstupy této analýzy podávají ucelený přehled o určení, formě a výši jednotlivých 

dotací, resp. podprogramů podpory určených pro cílový sektor MSP. Operační programy 

Zaměstnanost a Praha - pól růstu rovněž budou přispívat k rozvoji rozebíraného odvětví, ne 

však dotakové míry jako OPPIK, který je v této oblasti skutečně klíčovým nástrojem 

podpory.  

 Je nutno konstatovat, že vzhledem k aktuální nedostupnosti spolehlivých údajů a 

některým dalším omezujícím kritériím nebylo možné detailněji analyzovat poslední dva 

zmíněné OP, respektive uvést dotační rozmezí a procentuální výše dotací.V poslední 

obsáhlejší kapitole práce je uvedeno stručné srovnání dvou minulých dotačních období a 

jsou zde také uvedeny některé možné výhody a nevýhody plynoucí z čerpání dotací tak, 

jak je vidí někteří odborníci na realizaci evropských projektů, podnikatelé jež dotace 

čerpali a samozřejmě také autor práce.  

 Závěrem  dodávám vlastní myšlenku - myslím si, že je důležité, aby všechny české 

MSP nahlíženy na Evropskou unii nejen jako na subjekt, který reguluje a jakýmsi 

způsobem škodí skrze různá svá omezující nařízení, směrnice a rozhodnutí. Je důležité si 

uvědomit, že jednou jsme již součástí EU a to co je nám přiděleno z evropských peněz, je 

nutno při dodržování evropských pravidel racionálně odčerpat a alokovat ku prospěchu 

MSP, tedy české ekonomiky a potenciálně nás všech. 
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