
Členění podniků podle různých institucí                                                               Příloha č. 1 

 

Členění podniků podle nařízení Evropské komise 

Podnik Počet 
zaměstnanc ů 

Roční obrat    
(mil. EUR) 

Hodnota aktiv 
(mil. EUR) 

Mikropodnik < 10 < 2 < 2 

Malý podnik < 50 < 10 < 10 

Střední podnik < 250 < 50 < 43 

 
 

Členění podniků podle ČSSZ 

Podnik Počet 
zaměstnanc ů 

Malá organizace  < 25 

Velká organizace  > 25 

 
 
Členění podniků podle Eurostatu 

Podnik Počet 
zaměstnanc ů 

Malý podnik < 20 

Střední podnik < 100 

 
 
Členění podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 

Podnik Počet 
zaměstnanc ů 

Roční obrat     
(mil. EUR) 

Hodnota aktiv 
(mil. EUR) 

Střední podnik < 250 < 40 < 27 

Malý podnik < 50 < 7 < 5 

Mikropodnik < 10     

 
 
Členění podle Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. 

Podnik Počet 
zaměstnanc ů 

Roční obrat    
(mil. EUR) 

Hodnota aktiv 
(mil. EUR) 

Mikropodnik < 10 < 2 < 2 

Malý podnik < 50 < 10 < 10 

Střední podnik < 250 < 50 < 43 

 



Faktory vymezující podnikatelské prostředí                                                          Příloha č. 2 

 

 
 
 

Podnikatelské prost ředí 

Výkonnost ekonomiky 

Inflace 

Zaměstnanost 

Státní rozpočet 

 
Mimoekonomické parametry 

Makro 
prost ředí 

Reziduální faktory 

Přírodně ekologické faktory 

Technická a dopravní infrastruktura 

Všeobecná ekonomická kultura 

Ekonomická a podnikatelská infrastruktura 

Pilotní subjekty 

VNĚJŠÍ 

Mezzo 
prost ředí 

Reziduální faktory 

 
Umění vlastnit 

Umění vést lidi 

Umění uspokojovat potřeby 

Umění komunikovat 

Umění formulovat podnikatelskou filozofii 

VNITŘNÍ Mikro  
prost ředí 

Reziudální faktory 

Zdroj: LUDVÍK, L. Regionální aspekty podnikání. Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005. 78 s. ISBN 80-
86764-36-2. Vlastní úprava. 
 



Struktura Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013                       Příloha č. 3 

 

 
 
 

Prioritní osa  Specifický cíl Program podpory  

START 
1. Vznik 

firem 

Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit 
aktivitu malých a středních podniků a vytvářet 
podmínky pro využití nových finančních nástrojů pro 
zahájení podnikání.   

PROGRES 

ZÁRUKA 

ROZVOJ 

ICT A STRATEGICKÉ 
SLUŽBY 

2. Rozvoj 
firem 

Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním 
nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj 
informačních a komunikačních technologií a služeb 
pro podnikání. 

ICT V PODNICÍCH 

3. Efektivní 
energie 

Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití 
obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie 
(vyjma podpory spaloven). 

EKO-ENERGIE 

INOVACE 

4. Inovace Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací 
technologií, výrobků a služeb). 

POTENCIÁL 

SPOLUPRÁCE 

PROSPERITA 

5. Prost ředí 
pro 

podnikání     
a inovace 

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z 
oblasti výzkumu a vývoje, zklavitnit infrastrukturu pro 
průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, 
zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a 
zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu. ŠKOLÍCÍ 

STŘEDISKA 

PORADENSTVÍ 6. Služby pro 
rozvoj 

podnikání 

Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních 
služeb pro podnikání. 

MARKETING 

7. Technická 
pomoc 

Vytvořit institucionální, technické a administrativní 
podmínky pro realizaci operačního programu. 

  

Zdroj: CzechInvest [online]. 1994-2010 Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/co-je-to-oppi>. 
 



Struktura SWOT analýzy, struktura PEST analýzy                                               Příloha č. 4 

 

Struktura SWOT analýzy 
 
 
 Pozitivní Negativní 

Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í 

S W 

E
xt

er
ní

 

O T 
 Příležitosti Ohrožení 

Zdroj: VEBER, J., et al. Management : Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 
2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. Vlastní úprava. 
 
 
Struktura PEST analýzy 
 
 

Politicko právní faktory Ekonomické faktory 

Politická orientace vládní reprezentace Trendy vývoje HDP 

Antimonopolní opatření 

Politika zdanění 

Stav ekonomiky s ohledem na 
hospodářský cyklus 

Liberalizace zahraničních vztahů Míra inflace 

Sociální politika Úrokové sazby 

Legislativa podnikatelského sektoru Míra nezaměstnanosti 

Dostupnost a ceny energií Legislativa ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti práce    

Sociální faktory Technické faktory 

Demografický vývoj Vládní podpora vědy a techniky 

Vývoj životní úrovně obyvatelstva Trendy v inovacích produktů 

Míra vzdělanosti Trendy ve vývoji technologií 

Sociální legislativa 

Mobilita pracovní síly 

Zvyklosti patentoprávní ochrany v 
daném produkčním segmentu 

Přístupy k práci   

Zdroj: VEBER, J., et al. Management : Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 
2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. Vlastní úprava. 
 



Exteriér a interiér budovy, ve které sídlí podnikatelský inkubátor                        Příloha č. 5 

Zdroj: TIC Zlín : Technologické inovační centrum [online]. 2007-2009 Dostupné z WWW: 
<http://www.ticzlin.cz/index.php>. 

 
 
 

 
 

 

 
 



Žádost o přijetí do podnikatelského inkubátoru                                                    Příhoha č. 6 

Zdroj: TIC Zlín : Technologické inovační centrum [online]. 2007-2009 Dostupné z WWW: 
<http://www.ticzlin.cz/kestazeni.php>. 

Evidenční číslo žádosti:______________ 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU 
provozovatel Technologické inovační centrum s.r.o. 

 
 
Žádost se po vyplnění a předání provozovateli podnikatelského inkubátoru, Technologickému inovačnímu 
centru s.r.o. stává důvěrným dokumentem. Informace, které uvedete v této žádosti považujeme za důvěrné 
informace a/nebo know-how žadatele a nebudeme je používat v rozporu s jejich účelem. Účelem je 
posouzení žadatele ve věci přijetí a následného umístění v podnikatelském inkubátoru provozovatele (dále 
jen „PI“). Provozovatel poskytne takto získané informace pouze členům hodnotící komise a managementu 
provozovatele. 
 

I. Základní informace 
 
Žádost se podává jménem žadatele, kterým může být: 
 

1) nepodnikající fyzická osoba, která plánuje zahájit podnikatelskou činnost – žádá-li více fyzických 
osob (tým), tak žádost vyplňuje fyzická osoba reprezentující tento tým a ostatní členy týmu uvede 
v textu žádosti,  

2) OSVČ, 
3) existující obchodní společnost – žádost podává osoba oprávněná jednat za společnost. 

 
První fáze hodnocení žadatele probíhá na základě vyhodnocení Žádosti o přijetí do podnikatelského 
inkubátoru včetně podnikatelského záměru. V této fázi může být žadatel vyřazen z dalšího hodnocení. Ve 
druhé fázi je žadatel vyzván k absolvování strukturovaného pohovoru a obhajobě podnikatelského záměru 
před hodnotitelskou komisí. Následně rozhodne hodnotitelská komise o přijetí / nepřijetí žadatele do PI. O 
všech rozhodnutích je žadatel informován písemně, pro urychlení procesu také elektronicky nebo telefonicky. 
Bez řádně vyplněné a předložené Žádosti o přijetí do podnikatelského inkubátoru nebude zahájen proces 
hodnocení. 
 
V případě, že hodnotitelská komise rozhodne o přijetí žadatele do PI, dochází k podpisu nájemní smlouvy 
mezi provozovatelem PI a žadatelem, a tím k zařazení do PI. Nájemní smlouva se uzavírá výhradně 
s žadatelem, který již zahájil podnikatelskou činnost. Pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba, je 
žadatel povinen bezodkladně zahájit úkony nezbytné k zahájení podnikatelské činnosti (získání 
odpovídajících živnostenských listů, založení a vznik společnosti apod.), v opačném případě si provozovatel 
vyhrazuje právo odmítnou žadatele a neuzavřít nájemní smlouvu. 
 

II. Kontaktní údaje  
  
Vyplňuje žadatel, který již podniká (OSVČ, existující obchodní společnost).  

Jméno/příjmení*       
Obchodní firma*       
Statutární zástupce*       

Ulice, č.p. PSČ Město Místo podnikání 
/sídlo                   
Adresa pro 
doručování 

je-li rozdílná od místa podnikání / sídla 

      

IČ       Datum zahájení podnikatelské činnosti       
Kontaktní osoba       
E-mail        
Telefon       
*  OSVČ vyplňuje jméno a příjmení, obchodní společnost vyplňuje obchodní firma a statutární zástupce. 
 
 
 
 



Žádost o přijetí do podnikatelského inkubátoru                                                    Příhoha č. 6 

Zdroj: TIC Zlín : Technologické inovační centrum [online]. 2007-2009 Dostupné z WWW: 
<http://www.ticzlin.cz/kestazeni.php>. 

Vyplňuje žadatel – nepodnikající fyzická osoba: 

Jméno/příjmení       Tým: ano  / ne  
Ulice, č.p. PSČ Město Adresa trvalého 

pobytu                   
Adresa pro 
doručování 

je-li rozdílná od adresy trvalého pobytu 

      

E-mail        
Telefon       
Člen týmu 1       
Člen týmu 2       
Člen týmu 3       
Člen týmu 4       
Člen týmu 5       
 
III. Oblast podnikání 

 
Žadatel uvádí v jaké oblasti podniká / chce podnikat. 

Informační a komunikační technologie  Architektura a urbanismus  
Vývoj software a internetových aplikací  Ekologie, odpady  
Marketing, reklama, propagace  Elektronika a optoelektronika  
Vzdělávání, poradenství  Biotechnologie  
Strojírenství  Nanotechnologie  
Dřevařský průmysl  Výroba a zpracování plastů, pryží  
Jiné (specifikujte)        
 
IV. Požadavky na plochu (informativní) 

 
Žadatel uvádí požadavek na celkovou plochu, standardně jsou k dispozici kanceláře o rozměrech 18 m2, 37 
m2           a 86 m2. Žadatel může uvést, zda preferuje prostor rozdělený do více kanceláří. Údaje jsou pouze 
informativní, výsledná podoba pronajatých prostor závisí na kapacitních možnostech PI. 

Požadavek na plochu (celkem):         m2 Počet místností:       

 
V. Požadavky na služby (informativní) 

 
Žadatel uvádí jaké služby bude v průběhu inkubace využívat. 

Technicko-administrativní služby 
Úklid  Služby recepce (tisk, skenování, kopírování)  
Zapůjčení nábytku  VoIP telefonie  
Zabezpečení pronajatých prostor  Analogová telefonie  
Internet  Krátkodobý pronájem jednacích místností  
Poradenské a konzultační služby 
Podnikatelský záměr  Ochrana duševního vlastnictví  
Právo  Lidské zdroje  
Marketing  Dotační management  
Design manuál  Finance  
Ekonomika, daně, účetnictví  Využití mikroúvěru  
Jiné (specifikujte)         
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Zdroj: TIC Zlín : Technologické inovační centrum [online]. 2007-2009 Dostupné z WWW: 
<http://www.ticzlin.cz/kestazeni.php>. 

VI. Školení, vzdělávání (informativní) 
 
Žadatel uvádí o jaká školení by měl v průběhu inkubace zájem. 

Školení, vzdělávání 
Pracovně právní vztahy  Ochrana duševního vlastnictví  
Daně, účetnictví  Řízení lidských zdrojů  
Public relations  Projektové řízení  
Jiné (specifikujte)        

 
VII. Co očekáváte od členství v podnikatelském inkubátoru? 
 
Žadatel uvádí očekávání od členství v PI, důvody podání žádosti. 

      

 
VIII. Prohlášení žadatele 
 
Podepsáním a zasláním této žádosti jsem si vědom/a toho, že pobyt v podnikatelském inkubátoru je dočasný               
a v případě neplnění dohodnutých podmínek mohu být z podnikatelského inkubátoru vyřazen/a. Dále jsem si 
vědom/a toho, že na umístění v podnikatelském inkubátoru není právní nárok. Zároveň souhlasím se 
zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů a s jejich předáním třetí straně pro účely hodnocení této žádosti. Rovněž 
souhlasím s předáním přiložených dokumentů třetí straně pro účely hodnocení této žádosti. 
 
 
Ve ……………………, dne …………………  
 
 

                                                   ……………………………….. 
Podpis žadatele 

 
 
Přílohy: 
 
Žadatel uvádí, které přílohy předkládá spolu s žádostí. Nepodnikající fyzická osoba předkládá pouze 
podnikatelský záměr, ostatní přílohy dokládá neprodleně po jejich získání, nejpozději však před uzavřením 
nájemní smlouvy. 
 
Výpis z Obchodního rejstříku – ověřená kopie (existující obchodní společnost)   
Živnostenské oprávnění – ověřená kopie (OSVČ)     
Podnikatelský záměr (každý žadatel)       
 
 
 
 
 
 

 
 



Členění ČR na statistické jednotky                                                                        Příloha č. 7 

 

 
Zdroj: MMR [online]. 2007 [Statistické jednotky NUTS 2. Dostupné z WWW: 
<http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2007/cz/9-1-statisticke-jednotky-nuts-2.html>. 

 
Zdroj: MMR [online]. 2008 Statistické jednotky NUTS 3. Dostupné z WWW: 
<http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2008/cz/9-2-statisticke-jednotky-nuts-3.html>. 



Inovační infrastruktura ve Zlínském kraji                                                              Příloha č. 8  

 

 
 
 

 

Zdroj: Inovační infrastruktura Zlínského kraje [online]. Dostupné z WWW: <http://zk-inovace.cz/>. 
 



Dotazník                                                                                                                 Příloha č. 9 

 

DOTAZNÍK 
 
Vážený respondente, 
 
jmenuji se Bc. Michaela Černochová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia na 
Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Součástí mé diplomové práce je dotazníkové 
šetření týkající se zjištění povědomí podnikatelské veřejnosti o existenci a poskytovaných 
službách podnikatelských inkubátorů. Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění tohoto 
dotazníku. Vaše odpovědi jsou anonymní a poslouží pouze pro účely tohoto výzkumu. 

Jestliže není uvedeno jinak, označte jednu Vámi vybranou možnost. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

1. Víte o existenci podnikatelského inkubátoru při TIC s. r. o. ve Zlíně? 
(V případě záporné odpovědi přejděte na otázku č. 9 ) 

1.1.  Ano 
1.2.  Ne 

2. Odkud jste se o existenci podnikatelského inkubátoru dozvěděli? 
(Můžete označit i více odpovědí) 

2.1.  Ze školy 
2.2.  Od kolegů, známých  
2.3.  Z internetu  
2.4.  Z ostatních médií (TV, rádio)  
2.5.  Z odborných periodik (noviny, časopisy) 
2.6.  Jiným způsobem (uveďte prosím)  .......................................................... 

3. Využíváte nebo jste v minulosti využili služeb podnikatelského inkubátoru? 
(V případě kladné odpovědi přejděte na otázku č. 6) 

3.1.  Ano 
3.2.  Ne 

4. Proč nevyužíváte služeb podnikatelského inkubátoru? 

4.1.  Nemám zájem 
4.2.  Nemám důvěru 
4.3.  Jiný důvod (uveďte prosím) .................................................................... 

5. Měli byste zájem využívat služby podnikatelského inkubátoru?  
(Po zodpovězení přejděte prosím na otázku č. 7) 

5.1.  Ano 
5.2.  Ne 

6. Jaká je/byla Vaše celková spokojenost se službami podnikatelského inkubátoru? 

6.1.  Velmi spokojen/á 6.3.   Nespokojený/á 
6.2.  Spokojený/á 6.4.  Velmi nespokojen/á 

7. Jak byste ohodnotil/a následující skutečnosti podle toho, jak jsou pro Vás 
důležité? 
 (5 = velmi důležité, 1 = rozhodně nedůležité) 

 1 2 3 4 5 
7.1. Šíře poskytovaných služeb       
7.2. Kvalita poskytovaných služeb       
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  1 2 3 4 5 
7.3. Informovanost o službách      
7.4. Ceny      
7.5. Propagace podnikatelského inkubátoru      
7.6. Profesionální přístup konzultantů      
7.7. Odbornost konzultantů      
7.8. Vzdělávání podnikatelů      
7.9. Získávání kontaktů      
7.10. Přístup k finančním prostředkům      

8. Které služby v podnikatelském inkubátoru nejvíce postrádáte a co byste uvítali? 

8.1. ........................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 

9. Znáte ve Zlínském kraji jiný podnikatelský inkubátor nebo vědeckotechnický 
park? (V případě záporné odpovědi přejděte na otázku č. 11) 

9.1.  Ne 
9.2.  Ano (uveďte prosím) ................................................................................. 

10. Spolupracujete s některým z nich? 

10.1.  Ne 
10.2.  Ano (uveďte prosím)  ................................................................................. 

11. Jakou formu prezentace podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických 
parků byste uvítali? (Můžete označit i více odpovědí) 

11.1.  Odborná periodika 
11.2.  Internet (www stránky) 
11.3.  Internetová reklama (bannery, apod.) 
11.4.  Regionální média (rádio, TV) 
11.5.  Jiné (uveďte prosím) .................................................................................  

12. Patří Vaše firma mezi malé a střední podniky? 

12.1.  Ano, mikropodnik (1 – 9 zaměstnanců) 
12.2.  Ano, malý podnik (9 – 49 zaměstnanců) 
12.3.  Ano, střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) 
12.4.  Ne (více než 250 zaměstnanců) 

13. Jaká je právní forma podnikaní Vaší firmy? 

13.1.  Fyzická osoba 
13.2.  Společnost s ručením omezeným 
13.3.  Akciová společnost 
13.4.  Jiná (uveďte prosím) ......................................................  

14. Ve kterém okrese Zlínského kraje je sídlo Vaší firmy? 

14.1.  Kroměříž 
14.2.  Vsetín 
14.3.  Uherské Hradiště 
14.4.  Zlín 

15. Ve kterém roce Vaše firma vznikla? 

15.1.  ...........................  



Tabulka s přehledem odpovědí                                                                            Příloha č. 10 
  

 

Varianty odpov ědí Absolutní 
vyjád ření 

Relativní 
vyjád ření 

1. Víte o existenci podnikatelského inkubátoru p ři TIC s.r.o. ve Zlín ě? 

1.1. Ano 14 35 % 

1.2. Ne 26 65 % 

2. Odkud jste se o existenci podnikatelského inkubá toru dozv ěděli? 

*dále odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku č. 1 

2.1. Ze školy 3 16 % 

2.2. Od kolegů, známých 3 16 % 

2.3. Z internetu 1 5 % 

2.4. Z ostatních médií 4 21 % 

2.5. Z odborných periodik 1 5 % 

2.6. Jiným způsobem 7 37 % 

3. Využíváte nebo jste v minulosti využili služeb p odnikatelského inkubátoru? 

3.1. Ano 3 21 % 

3.2. Ne 11 79 % 

4. Proč nevyužíváte služeb podnikatelského inkubátoru? 

4.1. Nemám zájem 5 46 % 

4.2. Nemám důvěru 2 18 % 

4.3. Jiný důvod 4 36 % 

5. Měli byste zájem využívat služby podnikatelského inku bátoru? 

5.1. Ano 3 27 % 

5.2. Ne 8 73 % 

6. Jaká je/byla Vaše celková spokojenost se službami  podnikatelského inkubátoru? 

6.1. Velmi spokojen/á 1 33 % 

6.2. Spokojený/á 2 67 % 

6.3. Nespokojený/á 0 0 

6.4. Velmi nespokojen/á 0 0 

7. Jak byste ohodnotil/a následující skute čnosti podle toho, jak jsou pro Vás d ůležité? 

7.1.  Šíře poskytovaných služeb 4,4 

7.2.  Kvalita poskytovaných služeb 4,7 

7.3.  Informovanost o službách 4,3 

7.4.  Ceny 4,4 

7.5.  Propagace podnikatelského inkubátoru 3,6 

7.6.  Profesionální přístup konzultantů 4,4 

7.7.  Odbornost konzultantů 4,7 

7.8.  Vzdělávání podnikatelů 3,9 

7.9.  Získávání kontaktů 4,4 

7.10.Přístup k finančním prostředkům 3,8 

9. Znáte ve Zlínském kraji jiný podnikatelský inkub átor nebo VTP park? 

9.1. Ne 30 75 % 

9.2. Ano 10 25 % 

10. Spolupracujete s n ěkterým z nich? 

10.1. Ne 9 90 % 

10.2. Ano 1 10 % 

11. Jakou formu prezentace podnikatelských inkubáto rů a VTP byste uvítali? 

11.1. Odborná periodika 17 26 % 

11.2. Internetové stránky 23 35 % 

11.3. Internetová reklama 8 12 % 

11.4. Regionální média 14 21 % 

11.5. Jiné 4 6 % 
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12. Patří Vaše firma mezi malé a st řední podniky? 

12.1. Ano, mikropodnik 16 39 % 

12.2. Ano, malý podnik 13 33 % 

12.3. Ano, střední podnik 8 20 % 

12.4. Ne, velký podnik 3 8 % 

13. Jaká je právní forma podnikání Vaší firmy? 

13.1. Fyzická osoba 10 25 % 

13.2.Společnost s ručením omezeným 21 52 % 

13.3. Akciová společnost 9 23 % 

13.4. Jiná 0 0 

14. Ve kterém okrese Zlínského kraje je sídlo Vaší fi rmy? 

14.1. Kroměříž  5 13 % 

14.2. Vsetín 7 18 % 

14.3. Uherské Hradiště 9 22 % 

14.4. Zlín 19 47 % 

15. Ve kterém roce Vaše firma vznikla? 

*viz následující tabulka     

 
Rok Četnost - po čet firem  

1950  I 1 
1990  I 1 
1991  I I 2 
1992  I I I I I I I I I I I  11 
1993  I 1 
1994  I I I   3 
1995  I I  2 
1996  I I I I   4 
1997  I I  2 
1998  I I  2 
1999  I I I  3 
2000  I 1 
2001  I I 2 
2005  I I I 3 
2008  I I 2 

 


