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Abstrakt 
 

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti získávání financí z projektu Evropské Unie pro 

zefektivnění výroby v průmyslových podnicích. Teoretická část se zabývá základními 

informacemi o moderním řízení výroby v průmyslových podnicích. Praktická část je 

zaměřena na vhodné dotace v rámci průmyslových podniků. Dále je zde popsáno jak si dotaci 

vyřídit, a jakým chybám se vyvarovat. A v závěru jsou zhodnoceny úspěšné projekty 

z minulých let.  

Klíčová slova 

Řízení výroby, Evropské dotace, Evropské fondy, regionální rozvoj, projekty 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on analyzing of possibility gaining funds from the project of 

European Union for efficiency improvement of production in industrial enterprises. In 

theoretical part deals with basic information about modern management of production in 

industrial enterprises. Practical part is focused on suitable subsidies within industrial 

enterprises. Afterwards there's described how to settle with the subsidy and what mistakes to 

avoid. In the end of this bachelor's thesis are evaluated successful projects from previous 

years. 
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1 Úvod 

Velmi důležitou součástí průmyslových podniků jsou v dnešní době dotační programy, pomocí 

kterých jsou získávány finanční prostředky k zefektivnění výroby v průmyslu. Finanční 

prostředky jsou získávány z různých Evropských fondů. Fondy jsou specializovány na určité 

odvětví v průmyslu a její funkcí je realizace projektu. 

Cílem bakalářské práce je ucelená návodka pro podání žádosti a následnou realizaci dotací 

z Evropských fondů pro průmyslové podniky. Tato návodka bude sloužit žadateli jako nápověda 

pro vyřízení dotace. Dále v bakalářské práci bude uvedena analýza současné situace 

průmyslových podniků v získávání Evropských dotací. 

Teoretická část bude obsahovat moderní přístupy k řízení výroby v průmyslu. Ve zkratce budou 

popsány systémy řízení výroby, MRP, MRP II, OPT, JIT, KANBAN, Strategický koncept řízená 

„štíhlé výroby“ a systém BOA. Tyto systémy napomáhají k zefektivnění ve výrobě  

Na část teoretickou bude navazovat část praktická, která se bude zabývat zdroji pro získávání 

Evropských dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro 

období 2014-2020 je možný výběr ze čtyř prioritních os, které jsou následně přerozděleny na 

dotační programy vhodné pro průmyslové podniky. Pro každou oblast bude vybrána skupina 

dotačních programů vhodných pro jednotlivé podniky. Pro účely této práce budou stručně 

popsány dotační programy vhodné pro  malé, střední a velké podniky.  

Na závěr bude přiloženo několik doporučení, které  by si měl žadatel přečíst, aby se mu podařilo 

vyhnout chybám. Následně bude uvedena analýza současné situace průmyslových podniků 

v získávání Evropských dotací. 
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2 Moderní přístupy k řízení výroby v průmyslovém podniku 

Moderní přístupy k řízení výroby v průmyslových podnicích využívají následující metody, 

které mohou dokázat zlepšit efektivitu procesu, tak aby byly výrobní prameny využity 

za daným účelem na 100 %. 

2.1 MRP  

Etapa MRP (Materials Requirements Planning) vznikla v USA, na začátku 60. Let. Zajímala 

se značně o vedení zásob, než o vedení průběhu výroby. Nejvýznamnějším zájmem se bylo 

zaměřovat na reálné potřeby daného podniku přes počítačovou techniku. V případě, že 

získáme od zákazníka objednávku, tak je to hlavní předloha pro výpočet potřeby kusů a 

surovin dle jednotlivého kusovníku.  

Jedním z předmětů MRP je tělo kusovníku, do kterého patří zhotovování výrobku, 

instrukce a charakteristika, jak má být výrobek zhotoven, dále se neobejdeme bez informací 

o spotřebě.[18]  

Je to užitečný prostředek pro redukci výdajů, ale má i své negace jako třeba, že je nastíněn 

pouze z hrubé výroby, a nebere reálný vývoj. [19]  

Mezi přednosti a omezení metody MRP náleží: velmi malý stupeň rozdělaného procesu  

a procesních zásob, lepší informovanost o požadavcích materiálu na jednotlivých pracovních 

místech, schopnost kontrolovat probíhající dobu výroby při tvorbě výrobků. [27] 

 

Obr. 1 MRP [19]  
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2.2 MRP II 

Následně byl systém MRP vylepšen, a přetvořen na podobu MRP II. Jedním z největších 

zisků MRP II byl pokles vázanosti oběžných prostředků. V našich firmách,  

toto bývá největším problémem. Tyto systémy jsou využívány přes počítačovou techniku  

a nadále je velmi důležité se zaměřovat na lidské zdroje a snažit se navnadit na pracovní 

schopnost nejen pracovníky administrativní, ale také řádové. 

Jedná se o tzv. plánování zdrojů. Systém se rozšířil o materiálové hospodářství, plánování 

denního množství, kontrolní systémy připravenosti materiálu, sledování kritických částí. 

Následující cesty jsou rozšířeny o prvky operativního plánování výroby, plánování nákladů 

 na výrobu. [19]  

 

Obr. 1 MRP II [19]  

 

2.3 OPT (Optimized Production Technology) 

OPT vytvořili v 70 letech ve  Spojených Státech Amerických. Hlavním záměrem tohoto 

systému je zabývat se optimalizací produkčních toků, způsobem největšího využívání kapacit 

úzkoprofilových pracovních míst, tzv. bottlenecks („úzkých hrdel“). Důležitým znakem OPT 

je, že bere v potaz, že celá výrobní struktura je brána jako celek. OPT má 3 hlavní směry: 
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novější pojetí řízení výroby, prostředek zdokonalování uspořádání produkce a také v nejlepší 

kvalitě programy pro organizování produkce. Hlavním ziskem zavedení OPT bylo zkrácení 

dob a vzrůst průchodnosti produkční struktury. Vzhledem k těmto novým postupům, je OPT 

odlišná od MRP a MRP II. OPT se věnuje především silným okolnostem firmy. Také se spíš 

zaměřuje na plánování ve dvou fázích. V té první je věnována pozornost předběžnému 

plánování, začíná se v protisměru od posledního plánování. Hlavním úkolem je najít úzká 

místa, takže kritické procesní počátky. Další etapa je finální plánování, zde je rozebíráno téma 

„úzkých hrdel“. Začínáme v prvních operacích, ve směru času a také se domníváme  

že, je výkonnost omezena. Důležitou součástí jsou pro tento systém počáteční data, která 

mohou pomoct pojmenovat proces. [19]  

 

Obr. 2 OPT [19]  

2.4 JIT ( Just-in-time) 

Tento model je rozšířen po celém světě a také je velmi důležitý pro řízení. Z počátku 70. let 

byl jen v Japonsku a nadále byl rozšířen i do USA a na západ v Evropě. JIT se zabývá 

především procesem nutný položek v určité jakosti, v potřebné četnosti 

a v nejdéle možném čase. Je nutné se zaměřovat na vyloučení těchto věcí: druhy škod, 
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které vychází z nadvýroby, z odkládání termínu, transport, udržování rezerv, nejakostní 

produkce. [19]  

Hlavním směrem  JIT bylo nalézt nejlepší spojení mezi dodavatelem  

a odběratelem, tak že u odběratele nebudou téměř žádné zásoby. Tudíž se u odběratele 

nevyskytují téměř žádné sklady, a přijatý materiál jde po kontrole ihned do procesu.  

Díky tomuto se u odběratele posílí obrat kapitálu, a pro dodavatele je výhodou zázemí  

pro procesní harmonogram. V novějším pojetí bylo JIT vylepšeno o ušetření času od začátku  

po konec výroby výrobku, a to vedlo ke snižování nákladů, a k vyššímu výkonu práce. [28]  

Tato pojetí úspory času je chápáno jako vývoj procesu JIT v krocích [28] : 

  úspora času při seřizování ve výrobě, 

 snížení velikosti dávek, 

 snížení dopravních dávek, 

 navýšení variability výroby, 

 operativní řešení problému jakosti, 

 optimalizace materiálových a informačních toků, 

 použití metod KANBAN. 

Výsledkem je zajištění flexibility výrobního procesu, což v nejlepším případě vede k: 

 Zvýšení rentability, rychlosti průběhu výrobou, obratovosti kapitálu, 

 snížení zásob, snížená nároků na výrobní prostory. 

 

Obr. 3 JIT [19]  
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2.5 Kanban 

Systém Kanban  je založen na základech systému JIT, jsou na ní vybudovány samoregulační 

principy řízení výroby. Kanban je především zaveden v Japonsku. Prvotní počátky byly 

zavedeny firmou Toyota a zabývá se efektivním směřováním průběhů v procesu. [28]  

Důležitými znaky Kanbanu jsou [28] : 

 samoregulační okruh mezi vyrábějícím a odbytovým místem, 

 princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného principu 

„přines“, 

 flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

 přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

 použití karty KANBAN jako nosiče informací. 

Pro Kanban je nejdůležitějším prvkem dostávat na pracovní místa s co nejmenšími přesčasy 

 a také se snahou snížit obratový kapitál. Je využíván především ve větších výrobních 

procesech. Hlavním důvodem tohoto využití je, že zde není tak velká návaznost  

mezi pracovišti.  

Pro oznámení se využívají tzv. kanbany (štítky), které slouží k informacím o zakázkách. 

Kanban použijí pracovníci ve chvíli, kdy zjistí, že nemají dostatek surovin.  

Jako první musí vystavit štítek a dále jej s přepravkou pošlou na dané místo,  

kde jsou suroviny uskladněny. Dále se vrátí přepravka s daným počtem kusů,  

a s vyplněným štítkem.[21]  

Většinou objednávky bývají velmi malé, aby dané pracoviště bylo schopné dodat množství 

přesně a v daném čase. Jestli-že se shromáždí více než jedna objednávka, 

tak má přednost první objednávka. [19]  
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Obr. 4 KANBAN [28]  

2.6 Strategický koncept řízení „štíhlé výroby“ 

Z přesné definice od pana Košturiaka [20] se můžeme dozvědět, že: „Štíhlá výroba znamená 

vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na snižování nákladu 

přes nekompromisní úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří 

principy kaizen aktivit, analýza toku a systémy Kanban. Toto úsilí vtahuje do změn všechny 

pracovníky podniku- od vrcholového managementu až po pracovníky  

ve výrobě “. V této definici nám chce ukázat, že máme výrobu, takovou, která využívá  

své přednosti, které vlastní ve společné strojové výrobě. A také to, že chce poukázat  

na problémy, předem je odstraňovat. Pomocí analýz hodnotových toku se snaží 

o vylepšení, díky ní má přesnější přehled o úzkých místech, o prodělcích a dalších 

problémech. Zabývá se především o neustálém samo-vzdělávání.  
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 Tuto metodu lze pochopit podle modelu "4P". Týká se to 4 kategorií, ve kterých je 

obsaženo 14 zásad koncepce firmy Toyota [22] :  

 Filosofie:     I. zaměření se na dlouhodobé myšlení a cíle.  

 Proces:      II. vytvoření nepřetržitého toku;  

   III. systém tahu;  

   IV. vyrovnání pracovního zatížení- heijunka; 

   V. zastavení výroby při objevení chyby v jakosti- jidoka;  

   VI. standardizace; 

   VII. vizuální kontrola;   

   VIII. využívání prověřené technologie;    

 Lidé a partneři:   IX. pravidlo vůdcovství;   

  X. rozvoj a podněcování lidí a týmů; 

  XI. dobré vztahy a podpora dodavatelů.  

 Řešení problémů:   XII. princip přesvědčení se na vlastní oči; 

XIII. důsledné rozhodování všech alternativ; 

XIV. neustálé učení se- kaizen.   

2.7 Systém BOA 

Metoda BOA je význačná díky stochastickému pohledu. Její hodnota je stav zásob 

 na pracovním místě. Pro lepší popis této metody je používán tzv. trychtýř. Každé pracoviště 

je zobrazeno v tomto modelu. Vstupy v trychtýři nám udávají každou z objednávek 

od odběratelů, a nadále její výstupy nám říkají o kapacitě. Hlavní výhodou této metody  

je informovanost o začátcích produkce a tím se dají velmi dobře zjistit zásoby  

pro rozpracovanou produkcí. Důležitým úkolem je vše dělat včas, organizovat zásoby a také 

je omezovat ve správnou dobu, tak musíme dále včas zadávat zakázky do počítačového 

systému. Firma se neřídí objednávkami od odběratele, ale naopak požadavky pracovišť. 

Cílem systému BOA je samozřejmě mít co nejmenší zásoby, ale také myslet na to, aby byl 

neustálý chod produkce bez prostojů. Aby tomu tak bylo, musí být na pracovištích stejný 

průměrný plynulý čas. [28] .Znázornění této metody, vidíte na obrázku obr. 6. 



9 

 

 

Obr.5 BOA [28]  
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3 Zdroje pro získávání Evropských dotací pro průmyslové 

podniky 

V průmyslové sféře je nabízeno velké spektrum dotačních programů. Pomocí dotačních 

prostředků můžeme uskutečnit zejména nové starty a nápady, vylepšení provozoven,  

pro pomoc vejít na zahraniční trh, vytvořit zaškolovací centra, pro zmenšení energie,  

nebo na nové rozhodující postupy. Tato práce je zaměřena na dotační programy z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V období 2014-2020 je nabídnuto 

z těchto čtyř okruhů investiční podpory. [26]  

 Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje 

 Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem 

 Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií 

 Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií 

 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

Žadatelé mají možnost se v jednotlivých výzvách ucházet o 20 mld. Kč, které jsou rozděleny 

do jednotlivých prioritních os. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu 

a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora 

podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7% a na Rozvoj informačních 

a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky [26] O dotace mohou 

zažádat podnikatelé (malé podniky do 49 zaměstnanců, střední podniky do 249 zaměstnanců 

a velké podniky od 250 zaměstnanců a více), města (územní samosprávní celek nad 5 tisíc 

obyvatel), obce (územní samosprávní celek do 5 tisíc obyvatel), neziskové organizace a státní 

organizace. V následujících podkapitolách 3.1-3.4 je shrnut několik informací o jednotlivých 

programech, které jsou vhodné pro průmyslové podniky. Tyto podkapitoly obsahují dotační 

programy, které jsou rozděleny podle dotačního záměru a oblasti na, kterou se daný dotační 

program zaměřuje.  V kapitole je popsáno, na, který typ podniku se daná dotace hodí, jaké 

jsou uznatelné investiční náklady a způsobilé podmínky výdajů. Následně bude ve čtvrté 

kapitole vytvořen návod sloužící k pomoci uskutečnění žádosti o dotaci. 
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3.1 Pořízení technologií 

Tato oblast by měla pomoci danému podniku ve financování nového vybavení, zakoupení 

moderních strojů, licencí, patentů apod.  

3.1.1 Technologická centra a Centra strategických služeb 

Tento program poskytuje podporu, ve formě investičních projektů orientovaných 

na inovativní technologie, které by měly sloužit ke zvýšení schopnosti konkurence.  

Tento dotační program je vhodný pro [16] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Zaměření programu [16] : 

 Materiální podpora vytváření míst pro pracovníky až do výše 300 tis. Kč. 

 Materiální podpora rekvalifikace nebo vzdělávání nových zaměstnanců až do výše  

50 % ze školicích nákladů. 

Uznatelné náklady [16] : 

 Investiční majetek, pokud je cena strojů minimálně 50 % z ceny pořízeného majetku. 

 Hrubé mzdy po dobu dvou let na nových místech pro zaměstnance. 

 Technologická centra: minimálně 10 mil. Kč výše investice z toho min. 5 mil. Kč 

do nového strojního zařízení. 

 Centra strategických služeb: minimální investice není určena. 

 Vytvoření nových pracovních míst: 

o Technologická centra – min. 20 nových pracovních míst. 

o Centra strategických služeb. 

1. Centra sdílených služeb - minimálně 70 nových pracovních míst. 

2. Centra pro tvorbu software – minimálně 20 nových pracovních míst. 

3. High-tech opravárenského centra - minimálně 70 nových pracovních míst. 

4. Datového centra - minimálně 20 nových pracovních míst. 

5. Centra zákaznické podpory („call centra“) - minimálně 500 nových 

pracovních míst. 
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 Podnik musí dosáhnout minimální přesah dvou dalších zemí v poskytování služeb 

jejím strategickým centrem. 

 Alespoň polovina získaných financí musí být vložena do moderního strojního zařízení, 

to samé platí pro pozemky, stavby, dlouhodobý nehmotný majetek. 

 Žadatel, nesmí zahájit projekt do té doby, než bude jeho účel zaregistrován. 

 Žadatel je povinen po dobu 5 let udržovat majetek nebo pracovní místa podpořeny 

dotačním programem. 

 Projekt musí být splněn do 3 let od data udělení investiční pobídky.  

V následující tabulce (viz tab. 1) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední 

a velké podniky. 

Tab. 1 Technologická centra a Centra strategických služeb [16]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % 

MAX 

Malý podnik 45 

Střední podnik 35 

Velký podnik 25 

 

3.1.2 Technologie - Výzva V 

 Dotace Technologie – Výzva V se zaměřuje na zakoupení moderních strojů, technologických 

zařízení a výbavu pro průmyslové podniky.[9]  

Tento dotační program je vhodný pro [9] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců). 

Způsobilé podmínky výdajů [9] : 

 Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích 

daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, hardware, které nebyly 

předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. 

o Stacionární zařízení – technologie – stroje a zařízení, přístroje, manipulační 

technika, měřící zařízení. 

o Mobilní zařízení - technologie – stroje a zařízení, přístroje, manipulační technika, 

měřící zařízení. 

o Hardware.  
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 Dlouhodobý nehmotný majetek – výdaje na zřizování patentových licencí, software, 

potřebných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného 

projektu. 

 Pro provoz strojů, je nutno zakoupit software pro správné fungování projektu  

(nejen operační, ale i provozní software, např. skladový, kreslící, účetní, technická 

příprava výroby – CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufacturing) atd.).  

Nezpůsobilé výdaje [9] : 

 DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, 

 výdaje vzniklé nebo zaplaceny před datem přijetí projektu, 

 splátky půjček a úvěrů, 

 sankce a pokuty, 

 stavební práce, 

 provozní výdaje, 

 výdaje na garanci, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 

poplatky, 

 náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného 

k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě, 

 repasované stroje a zařízení, 

 náklady na publicitu, 

 leasing.  

V následující tabulce (viz tab. 2) je zobrazena míra podpory v procentech a také výši dotační 

pomoci v Kč, pro malé a střední podniky. 

Tab. 2 Technologie - Výzva V [9]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MAX MIN MAX 

Malý podnik 45 1 000 000  30 000 000  

Střední podnik 35 1 000 000 30 000 000 

 

3.1.3 Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu 

Tento program je určen pro výrobu v oboru zpracovatelského průmyslu. Je zde nabídnuto 

financování pro pořízení hmotného i nehmotný majetek. 
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Tento dotační program je vhodný pro [10] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Uznatelné náklady 

Investiční majetek, pokud nákup strojů tvoří minimálně 50 % hodnoty zakoupeného  

majetku. [10]  

Způsobilé podmínky výdajů [10] : 

 Alespoň polovina získaných financí musí být vložena do moderního strojního zařízení, 

poté to samé platí pro pozemky, stavby, dlouhodobý nehmotný majetek. 

 Žadatel, nesmí zahájit projekt do té doby, než bude jeho účel zaregistrován. 

 Žadatel je povinen po dobu 5 let udržovat majetek nebo pracovní místa podpořeny 

dotačním programem. 

 Příjemce je povinen vytvořit alespoň 20 míst pro zaměstnance. 

 Následně musí být vše realizováno do 3 let od data finanční nutné investici částečně 

financovat z vlastních zdrojů.  

V následující tabulce (viz tab. 3) je zobrazena míra podpory v % pro malé, střední a velké 

podniky.   

Tab. 3  Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu [10]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % 

MAX 

Malý podnik 45 

Střední podnik 35 

Velký podnik 25 

 

3.2 Energetika 

Oblast energetiky se zaměřuje na snižování spotřeby energie, instalaci inovativních 

nízkouhlíkových technologií. 

3.2.1 Úspory energie - Výzva II 

Tento program je zaměřen na snížení energetické náročnosti průmyslového podniku. Finanční 

investice je také určena např. pro zavedení systémů pro měření a řízení spotřeby energie. 
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Investice lze uplatnit pro opravy či modernizaci elektrického vedení. Spotřebu energie  

lze značně snížit opravou budovy např. pomocí zateplení, ostatní úpravy budovy, zavedení 

vzduchotechniky. Dále je možno využít technologie pro zpracování odpadu při výrobě, a další 

z možností této dotace je podpora zavedení obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu podniku 

(biomasa, solární a fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla).  

Tento dotační program je vhodný pro [11] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Způsobilé výdaje [11] : 

 dlouhodobý hmotný majetek,  

 dlouhodobý nehmotný majetek,  

 ekologické studie, 

 projektová dokumentace.  

Nezpůsobilé výdaje [11] : 

 střešní krytiny, pokud se nejedná o případ, kdy je izolace nedílnou součástí střechy – 

střešní konstrukce, 

 termoregulační ventily, pokud by se jednalo o naplnění povinnosti ze zákona, 

 pořízení pozemku a staveb, úprava pozemků, Inženýrská činnost ve výstavbě, 

novostavby, 

 povinná publicita projektu, před-projektová příprava a dokumentace (např. studie 

proveditelnosti), 

 náklady na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných 

komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo 

předmětem odpisu), 

 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

 splátky půjček a úvěrů, sankce a penále.  
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V následující tabulce (viz tab. 4) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední 

a velké podniky a také výši dotace v Kč. 

Tab. 4 Úspory energie - Výzva II [11]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MAX MIN MAX 

Malý podnik 50 500 000  250 000 000 

Střední podnik 40 500 000 250 000 000 

Velký podnik 30 500 000 250 000 000 

 

3.2.2 Nízkouhlíkové technologie - aktivita "a" (elektromobilita) 

Tento operační program se zabývá inovativními technologiemi v oblasti elektromobility. 

Tento dotační program je vhodný pro [5] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

 státní podnik 

Zaměření programu [5] : 

 Elektromobilita, což je v tomto případě zakoupení elektromobilů. 

 Pořízení dobíjejících stanic pro elektromobily pouze pro potřebu podniku. 

V tomto programu pro nákup elektromobilů je určeno několik podmínek, aby bylo možné 

prostoupit k žádoucí spolupráci s OP Doprava a Integrovaným regionálním operačním 

programem a Operačním programem Praha – Pól růstu v rámci vazby Alternativní zdroje 

paliv v dopravě. Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel: 

 BEV – Battery Electric Vehicle (bateriové elektrické vozidlo). 

 EREV – Extended-Range Electric Vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým 

dojezdem). 
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Způsobilé výdaje [5] : 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku), 

 studie proveditelnosti, 

 projektová dokumentace. 

Nezpůsobilé výdaje [5] :  

 Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, 

 výzkumné, vývojové projekty, 

 v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní 

třídy, 

 technologie zpracovávající komunální odpad.  

V následující tabulce (viz tab. 5) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední, 

velké podniky a státní podniky a také výši dotace v Kč. 

Tab. 5 Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "a" (elektromobilita) [5]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MIN MAX MIN MAX 

Malý podnik 0 70 500 00 5 400 000 

Střední podnik 0 60 500 00 5 400 000 

Velký podnik 0 50 500 00 5 400 000 

Státní podnik 0 50 50 000 5 400 000 

 

3.2.3 Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "b" (akumulace energie) 

Tento program je zaměřen na zavádění technologií akumulace energie v rámci inteligentních 

sítí a budovách.[6]  

Tento dotační program je vhodný pro [6] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců), 

 státní podnik. 
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Zaměření programu [6] : 

Zavádění technologií akumulace energie na principu chemickém nebo fyzikálním.  

  Chemický princip akumulace energie – akumulátory (např. olověné a alkalické 

akumulátory, moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, 

superkapacitory, průtokové baterie…). 

 Fyzikální princip akumulace energie – setrvačníky, akumulace energie založená  

na stlačeném vzduchu.  

Způsobilé výdaje [6] : 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku), 

 studie proveditelnosti, 

 projektová dokumentace. 

Nezpůsobilé výdaje [6] : 

 komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, 

 výzkumné, vývojové projekty.  

V následující tabulce (viz tab. 6) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední, 

velké podniky a státní podniky a také výši dotace v Kč.[6]  

Tab. 6 Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "b" (akumulace energie) [6]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MIN MAX MIN MAX 

Malý podnik 0 60 50 000 5 400 000 

Střední podnik 0 50 50 000 5 400 000 

Velký podnik 0 40 50 000 5 400 000 

Státní podnik 0 40 50 000 5 400 000 

 

3.2.4 Nízkouhlíkaté technologie – aktivita "c" (druhotné suroviny) 

Tento program je zaměřen na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

Tento dotační program je vhodný pro [12] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 
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 velký podnik (250 a více zaměstnanců), 

 státní podnik. 

Zaměření programu 

Technologie pro získání surovin, které jsou pro další použití (např. z použitého papíru, skla, 

kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických 

produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností). [12]  

Druhotnou surovinou se rozumí následující kategorie materiálů [12] : 

 vedlejší produkty, 

 upravený odpad, který splnil podmínky a již není označován jako odpad, 

 materiály určené pro další zpracování.  

Způsobilé výdaje [12] : 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku), 

 studie proveditelnosti, 

 projektová dokumentace.  

Nezpůsobilé výdaje [12] : 

 komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, 

 výzkumné, vývojové projekty, 

 technologie zpracovávající komunální odpad. 

V následující tabulce (viz tab. 7) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední, 

velké podniky a státní podniky a také výši dotace v Kč.[12]  

Tab. 7 Nízkouhlíkaté technologie – aktivita "c" (druhotné suroviny) [12]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MIN MAX MIN MAX 

Malý podnik 0 45 1 000 000 100 000 000 

Střední podnik 0 35 1 000 000 100 000 000 

Velký podnik 0 25 1 000 000 100 000 000 

Státní podnik 0 25 1 000 000 100 000 000 
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3.2.5 Úspory energie v SZT - Výzva I 

Program Úspory energie v Systémech zásobování teplem (SZT) se zabývá zaváděním 

technologií v oblasti s nakládáním energií.  

Tento dotační program je vhodný pro [13] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Zaměření programu [13] : 

 Výstavba, rozvoj a propojování současných SZT. 

 Rekonstrukce stávajících soustav. 

 Stavební úpravy v rámci spojení existujících soustav zásobování tepelnou energií také 

pro předávající stanice za účelem vyššího využití vysoko-účinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla. Hlavním cílem je snížení energie. 

 Zavedení solárních kolektorů sloužících pro tepelnou energii. 

Způsobilé výdaje [13] : 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozu dlouhodobého 

hmotného majetku), 

 projektová dokumentace, ekologické studie (včetně energetických posudků).  

Nezpůsobilé výdaje [13] : 

 DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, 

 náklady, které nastaly nebo už byly zaplaceny před datem přijetí návrhu, 

 splátky půjček a úvěrů, 

 sankce a penále, 

 výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 

poplatky, 

 operativní leasing.  
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V následující tabulce (viz tab. 8) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední  

a velké podniky a také výši dotace v Kč. 

Tab. 8 Úspory energie v SZT - Výzva I [13]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MAX MIN MAX 

Malý podnik 50 500 000  350 000 000 

Střední podnik 40 500 000 350 000 000 

Velký podnik 30 500 000 350 000 000 

 

3.2.6 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

Tento program pomáhá modernizaci nebo postavení výrobního zařízení na biopaliva.  

To jsou například směsné pelety nebo dřevní, dále to mohou být i brikety.  

Tento dotační program je vhodný pro [14] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Způsobilé výdaje [14] : 

 nová výstavba budov na výrobu biopaliv, 

 modernizace provozoven, 

 nákup nové techniky včetně softwarů, 

 následně také úprava ploch v areálu zařízení, oprava podlah ve skladech, 

 nákup strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  

jako manipulátor, vysokozdvižný vozík. 

V následující tabulce (viz tab. 9) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední a 

velké podniky.[14]  

Tab. 9 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů [14]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % 

MAX 

Malý podnik 45 

Střední podnik 35 

Velký podnik 25 
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3.2.7 Obnovitelné zdroje energie - Výzva I 

Tento program je zaměřen na obnovitelné energie, výrobny elektřiny a tepla z biomasy. 

Tento dotační program je vhodný pro [15] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Zaměření programu [15] : 

 tento program je vhodný například pro výrobny elektřiny, které by využily vyvedení 

tepla ze stávajících výroben elektřiny anebo také pro - bioplynové stanice využívající 

bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny, 

 vybudování a přestavbu zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy 

kromě vlastní spotřeby a vyvedení tepla do výměníkové stanice, 

 vybudování a přestavbu zdrojů tepla z biomasy kromě vlastní spotřeby a vyvedení 

tepla  

do výměníkové stanice, 

 vybudování, přestavbu a modernizaci malých vodních elektráren (do 10 MWe 

instalovaného výkonu). 

Způsobilé výdaje [15] : 

 pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pouze pokud je nezbytně nutný k 

řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku, 

 vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: až do výše 50/40/30 % 

způsobilých výdajů pro malé/střední/velké podniky, 

 malé vodní elektrárny a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výtopny z 

biomasy: až do výše 80/70/60 % způsobilých výdajů pro malé/střední/velké podniky, 

 je nutno doložit energetický posudek pokud vyvedení tepla a bioplynu ze stávající 

bioplynové stanice přesáhne výši 50/40/30 % způsobilých výdajů. To znamená max. 

350 000 Kč. 
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Nezpůsobilé výdaje [15] : 

 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

 výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, 

 splátky půjček a úvěrů, 

 sankce a penále, 

 výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 

poplatky, 

 operativní leasing.  

V následující tabulce (viz tab. 10) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední a 

velké podniky a také výši dotace v Kč. 

Tab. 10 Obnovitelné zdroje energie - Výzva I[15]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % Výše dotace v Kč 

MAX MIN MAX 

Malý podnik 80 1 000 000 100 000 000 

Střední podnik 80 1 000 000 100 000 000 

Velký podnik 80 1 000 000 100 000 000 

 

3.3 ICT 

Oblast ICT (tj. Information and Communication Technology = informační a komunikační 

technologie) se zaměřuje na oblast internetovou a vývoj inovativních systémů v této oblasti. 

3.3.1 Vysokorychlostní internet - Výzva I. 

Tento program je zaměřen na rozšíření internetového připojení. 

Tento dotační program je vhodný pro [7] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Zaměření programu [7] : 

 Hlavním cílem tohoto programu je rozšíření vysokorychlostního internetu pomocí 

optických prvků až na přenosovou rychlost 30 Mbit/s. 

 Zakoupení nových částí optických kabelů, které mají za úkol umožnit přenosovou 

rychlost vysokorychlostního internetu alespoň na 30 Mbit/s; pokud se nakupují nové 
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sítě s pevným připojením do jednotlivého subjektu je povinna tato síť umožnit 

přenosovou rychlost až 100 Mbit/s. 

 Poskytnutí neaktivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Především v místech budoucího stavebného rozvoje. 

Způsobilé výdaje[7]: 

 Náklady spojené s investicí pro vytvoření pasivní sítě infrastruktury. Většinou se jedná 

o sítě bez aktivních komponentů. 

 Realizace stavebních a inženýrských výkonů, které jsou potřebné pro zavedení sítě. 

Patří mezi ně, například výkony, které provádí umisťování kabelovodů. 

  Investiční náklady pro vytvoření přístupových sítí nové generace. 

 Kabelovody slouží ke skrytí kabelů (optických, kovových anebo koaxiálních), nebo 

podzemních potrubí. 

 Mezi způsobilé náklady lze zařadit také výdaje na projektovou dokumentaci, náklady 

na přípravu území, náklady na zajištění relevantní úrovně kybernetické bezpečnosti a 

případně další náklady stanovené ve výzvě.  

V následující tabulce (viz tab. 11) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední a 

velké podniky. 

Tab. 11 Vysokorychlostní internet - Výzva I.[7]  

Typ žadatele 
Výše dotace v Kč 

MIN MAX 

Malý podnik 1 000 000 200 000 000 

Střední podnik 1 000 000 200 000 000 

Velký podnik 1 000 000  200 000 000 

 

3.4 Vzdělávání 

Tato oblast se zaměřuje na podporu aktivit ke zvyšování kompetencí zaměstnanců. 

3.4.1 Podnikové vzdělávání 

Tento program je charakterizován, především zvyšováním úrovně znalostí a dovedností 

zaměstnanců v podniku. Vytváří se vzdělávací rozvrhy pro zaměstnance. Ty nabízejí odborné 

učitele, kteří jsou součástí těchto programových kurzů. Zaměstnanci jsou vyučováni používat 

nové struktury řízení ve výrobě v podniku. Pokud je ve firmě zaveden tento program, je to 
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výhodou i pro starší věkovou kategorii, protože je zde ohleduplnost na věk a způsobilost 

zaměstnanců v podniku.[8]  

Tento dotační program je vhodný pro [8] : 

 malý podnik (10-49 zaměstnanců), 

 střední podnik (50-249 zaměstnanců), 

 velký podnik (250 a více zaměstnanců). 

Způsobilé výdaje [8] : 

 výdaje na lektory vyučující zaměstnance, 

 výdaje na provozní náklady lektorů a školených osob (např. cesta, ubytování, výdaje 

na potřebné vybavení, materiál…), 

 náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání, 

 mzdové náklady zaměstnanců po dobu, kdy se účastní vzdělávacích kurzů; 

 nepřímé náklady.  

Zjednodušené vykazování - princip jednotkových nákladů [8] : 

 proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob (jednotka = 

osobohodina), 

 jednotkové náklady pro vzdělávání zaměstnanců budou stanoveny ze strany řídícího 

orgánu a zatím jsou zvažovány tyto vzdělávací okruhy: 

o základní IT, 

o měkké a manažerské dovednosti, 

o jazykové vzdělávání, 

o odborné IT, 

o účetní a ekonomické kurzy, 

o technické a jiné odborné vzdělávání. 
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V následující tabulce (viz tab. 12) je zobrazena míra podpory v procentech pro malé, střední, 

velké podniky a státní podniky. 

 Tab. 12 Podnikové vzdělávání. [8]  

Typ žadatele 
Míra podpory v % 

MIN MAX 

Malý podnik 50 85 

Střední podnik 50 85 

Velký podnik 50 85 

Státní podnik 50 85 
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4 Žádost o dotaci 

Z Evropských strukturálních a investičních fondů má možnost každý podnik požádat o dotaci 

dle následných kroků. (viz. Obr. 6). Jestliže bude projekt podán, a bude zvolen za vhodný,  

je možno začít s jeho realizací. K realizaci potřebujeme vyplněnou žádost s danými 

administrativními požadavky, kterými jsou: 

 žadatel,  

 partneři pro projekt,  

 čas realizace,  

 dopady na životní prostředí,  

 analýza SWOT, 

  technické rozpracování projektu, 

  ekonomické vlastnosti projektu, 

  daný realizační plán, a následné výstupy projektu, 

 budoucí udržitelnost. 
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Obr. 6 Žádost o dotaci [autor]  

• Požadavek, stanovení cíle, o který organizace usiluje.

• Chybné stanovení je, když budoucí žadatel usiluje necíleně.

• Zvolený cíl by měl být ekonomicky, technicky i provozně 
optimální a měl by fungovat delší dobu.

Stanovení 
dotačního 

záměru

• Návrh rozpočtu projektu.

• Vypracování žádosti o dotaci včetně příloh.
Příprava 
podkladů

• Žádost se všemi podklady je podána elektronicky do 
stanoveného času na odkazu: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost.

• Jednotlivé výzvy jsou uvedeny na odkazu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=3

Podání 
žádosti

• Hodnotí se určitá kritéria, podle kterých by se měl žadatel 
řídit při sestavování.

• Posuzuje se, jestli je požadavek formálně správný a vhodný 
pro operační program.

Posuzování 
žádosti

• O výsledku hodnoticího procesu budou žadatele informování 
a veřejně dostupný.

• Každý úspěšný žadatel bude vyzván k podpisu smlouvy o 
přidělení dotace.

Schválení 
dotace

• Po podepsání slouvy se může žadatel pustit do práce.

• Při objevení změn je nutné informovat řídící orgán a požádat 
o provedení změn.

Uskutečnění 
projektu

• Při realizaci se předkládá řídícímu orgánu monitorovací 
zprávy. Součástí jsou i zprávy jak pokračuje práce a jaké 
jsou dosažené výsledky.

• Kontrola, jestli je proplacená částka oprávněná.

Vyhodnocen
í projektu

• Pokud příjemce pochybí, může řídící orgán stanovit sankci.

• Přijemce je povinen po dobu tří až pět let po realizaci 
projektu, podávat zprávy. Jedná se o tzv. udržitelnost 
projektu, pokud se tato podmínka nedodží, musí příjemce 
vrátit část nebo celou dotaci.

Vyúčotvání 
projektu
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4.1 Nejčastější chyby projektů a jejich rizika 

Na začátku vyřizování dotace by měl žadatel zhodnotit, zda je jeho záměr vhodný a mít také 

jasnou vizi realizace projektu. Za dobrý projekt se považuje ten, který je možno realizovat 

a taky udržet. 

Chyby při přípravě projektu [1] : 

 nekvalitní podnikatelský záměr, 

 nedostatečná představa o zajištění finančního krytí projektu, 

 výběr nesprávného dotačního titulu, 

 nedostatečné prostudování relevantních dokumentů. 

Chyby při zakládaní registrační žádosti [1]: 

 špatně uvedené identifikační údaje žadatele, 

 neuvedení všech statutárních orgánů společnosti a jejich způsob jednání za společnost, 

 špatný odhad způsobilých výdajů projektu a výše požadované dotace, 

 špatně vyplněný formulář finančního výkazu k výpočtu ratingu žadatele, 

 chybí povinné přílohy k Registrační žádosti, 

 špatné podpisy dokumentů v seznamu dokumentů, 

 žadatel neodešle správně Registrační žádost, 

 ponechání podávání žádosti na poslední chvíli, 

 podnikatelský záměr není v souladu s výzvou, 

 chybí historie žadatele, 

 nezpůsobilost žadatele, 

 datum pro vznik způsobilých výdajů = schválení předběžné žádosti. 

Chyby při zakládaní plné žádosti [1]: 

 špatně vyplněný detail žadatele, 

 chybně uvedená adresa místa realizace projektu, 

 chyby v přílohách prokazujících práva žadatele k nemovitosti, 

 špatný popis projektu, 

 nedodržení osnovy podnikatelského záměru, 

 nedostatečné podklady k uvedeným informací, 

 nedodržená termínu pro odeslání plné žádosti, 
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 chybí povinné přílohy. 

Chyby při realizaci projektu [1]: 

 nedodržování stanovených termínů, 

 nedodržování podmínek poskytnutí dotace, 

 nedodržení pravidel pro výběr dodavatelů, 

 nedodržení pravidel pro povinnou publicitu, 

 neinformování o změnách majetkoprávního a formálně – právního postavení, 

 nezachování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace v podpořeném regionu 

po stanovenou dobu, 

 nearchivování veškerých dokumentů, 

 pořizovaný majetek není v souladu s podnikatelským záměrem. 
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5 Analýza současné situace průmyslových podniků v získávání 

Evropských dotací 

V poslední kapitole jsou uvedena data o dotacích, které jsou určeny pro období 2014-2020 

 a informace o celkovém balíčku pro Operační program Podnikání a inovace. Pomocí 

Evropské unie mají průmyslové podniky šanci vylepšit své technologické vybavení, zvyšovat 

efektivnost ve výrobě, konkurenci schopnost a také snížit nezaměstnanost pomocí možnosti 

vytvoření nových pracovních míst. Údaje byly čerpány ze statistiky čerpaných dotací. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má v úmyslu rozdělit mezi 

žadatele průmyslových podniků v období 2014-2020 přibližně 120 mld. Kč. Operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je určen především na rozvoj ICT 

 a informačních technologií, snižování energetické náročnosti, inovace, zakoupení nových 

technologických platforem a také vzdělávání pro zvyšování dovedností a znalostí.  

Nejvyšší podíl je určen pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje, a to 31 %. Tento největší 

podíl je určen především pro podporu poradenských služeb pro zlepšování schopnosti 

prezentováni podniku. Efektivnější nakládání energií činí  28,2 %. Pomocí této podpory  

by se podnikům mělo podařit zvýšit účinnost využívané energie a to přes zlepšování způsobu 

výroby. Podpora podnikání malých a středních firem dosahuje 20,7 %. Na Rozvoj 

informačních a komunikačních technologií lze využít 17,2 % z celkové částky.  

Toto rozdělení lze vidět na obrázku č. 6. [26]  
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Obr. 7 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [26]   

V období 2004 - 2006 se prokázala vysoká života schopnost projektů, které byly realizovány 

průmyslovými podniky. A to především v projektech podpory Rozvoje, Inovace  

a Obnovitelných zdrojích. Období 2007 - 2013 bylo založeno především na zvyšování 

konkurenceschopnosti průmyslu a snaha rozvoje služeb v oblasti podnikání. Bohužel  

v těchto letech se neukázaly dobré výsledky. Výsledky ukázaly zaostalost inovační 

výkonnosti. Tento stav delší dobu přetrvává a to na základě závislosti české podnikatelské 

sféry na drahých dovozech ze zahraničí. Nové období čerpáni dotace je 2014 - 2020 se snahou 

zlepšení tohoto problému. Ke dni 31. 12. 2014 byla vyčerpána celková částka  

2 683,4 mil. EUR v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

v celé své nabízené výši. Stav k 7. lednu 2015 byl v Operačním programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost  bylo podáno celkem 19 982 žádostí a to v celkové výši 

179,8 mld. Kč. Ke dni 26. 4. 2016 byla uznána dotační podpora  

12 417 projektům v celkové hodnotě 95,6 mld. Kč. Statistika čerpaných dotací,  

ze kterých byly tyto informace čerpány,  zahrnuje projekty, kterým již bylo předáno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Průměrná výše jedné dotace je 10 867 600 Kč. Ke dni 22. 4. 2016 byla vyčerpána částka  

26, 1 mld. Kč pro program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.[3]   
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V následující tabulce (viz tab. 13) je počet uznaných projektů v jednotlivých oblastech 

dotační podpory a také jejich celková výše proplacených financí. 

Tab. 13 Přijaté dotace a jejich výše proplacených financí v Kč 

 

Pro oblast Pořízení technologií, která uznala celkem 1673 projektů, byla již vyplacena částka 

v hodnotě 7,2 mld. Kč. Oblast Energetika akceptovala celkem 339 projektů a celkem žadatelé 

pro své podniky obdrželi částku v hodnotě 2 417 184 952 Kč. Oblast podpory ICT rozhodla 

pro 344 projektů, kterým vyplatila 2,8 mld. Kč. A oblasti podpory pro Vzdělávání bylo 

uznáno 119 projektů a celková částka těchto projektů byla 360 milionů Kč. [26]  

V období od roku 2014 - 2020 se o dotační programy uchází široké spektrum průmyslových 

odvětví např. hutní průmysl, chemický, strojírenský, elektrotechnický, elektroenergetický, 

farmaceutický, stavební průmysl, automobilový. [23]  

  

Vyplacená 

částka (Kč)

7 203 029 551 

2 417 184 952 

2 791 523 785

360 000 000 

Počet uznaných 

projektů

1673

339

344

119

Pořízení technologií

Energetika

ICT

Vzdělávání
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6 Shrnutí  

Tato kapitola obsahuje shrnutí možnosti získávání dotací z Operačního programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost. Program je řízen Evropskou komisí, a jeho základní 

činností je inovační činnost. Z hlediska čerpání dotací v průmyslovém odvětví je velký přínos 

využívání informačních a komunikačních technologií, podporuje zvyšování využitelnosti 

obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost ve snižování spotřeby energie. Zpracování  

této bakalářské práce má mít za úkol seznámení s postupem a realizací žádosti o dotaci.  

V období od roku 2014 - 2020 se o dotační programy uchází široké spektrum průmyslových 

odvětví např. hutní průmysl, chemický, strojírenský, elektrotechnický, elektroenergetický, 

farmaceutický, stavební průmysl, automobilový. V předchozí kapitole byly uvedeny 

informace o dotacích vhodných pro průmyslové podniky, které jsou uvolněny pro období 

2014 - 2020. Nejvyšší podíl je určen pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje,  

a to 31 %. Dále pro Efektivnější nakládání energií s 28,2 %, Podpora podnikání malých  

a středních firem dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií  

lze využít 17,2 % z celkové částky. Celková částka je 120 mld. Kč. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ucelenou návodku pro podání žádosti. Tato návodka  

by měla pomoc žadateli k realizaci dotace z Evropských fondů pro průmyslové podniky.  

Aby byl splněn cíl bakalářské práce, měly být nalezeny vhodné dotace pro průmyslové 

podniky. Dalším úkolem bylo analyzovat současnou situaci průmyslových podniků 

v získávání Evropských dotací. 

Dotační programy jsou rozdělovány z Operačního programu Podnikání a inovace  

pro konkurenceschopnost a je možno je vybírat ze 4 prioritních os, které obsahují své dotační 

programy. Pro průmyslové podniky byly vybrány dotační oblasti Pořízení technologií, 

Energetika, ICT a Vzdělávání. Byly zjištěny částky jednotlivých Prioritních os pro jednotlivé 

oblasti dotačních podpor. A také celková částka, která byla již vyčerpána pro Operační 

program Podnikání a inovaci pro konkurenceschopnost.  

V období od roku 2014 - 2020 se o dotační programy uchází široké spektrum průmyslových 

odvětví např. hutní průmysl, chemický, strojírenský, elektrotechnický, elektroenergetický, 

farmaceutický, stavební průmysl, automobilový. V závěru byla uvedena doporučení,  

které žadatele upozorní na chyby, kterým by se měl vyhnout. V této bakalářské práci byl 

vytvořen postup, kterého by se měl žadatel držet při ucházení o dotaci. Postup začíná  

od stanovení dotačního záměru, kde by měl být stanoven cíl, o který se usiluje přes přípravu 

podkladu, podání žádosti, až po jeho samotné schválení. Poté proběhne realizace a vyúčtování 

projektu. Získání dotace by mělo vést ke zvýšení efektivity ve výrobě a tím i ke spokojenosti 

zákazníků. Na závěr bylo přiloženo několik doporučení, které  by  měl žadatel vědět,  

aby se mu podařilo vyhnout případným chybám díky, kterých by jeho žádost mohla být 

zamítnuta. Následně bude uvedena analýza současné situace průmyslových podniků  

v získávání Evropských dotací. 
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