
 
 

Příloha 1 

Operační program Průmysl a inovace
1
 

 

PO 1 – Vznik firem 

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům - Program Start 

1.2 Využití nových finačních nástrojů - Program Finanční nástroje 

PO 2 – Rozvoj firem 

2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků - Program Progres, Program 

Záruka 

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb - Program 

Rozvoj, Program ICT a strategické služby, Program ICT v podnicích  

PO 3 – Efektivní energie 

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie - Program Ekoenergie 

PO 4 – Inovace 

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků - Program Inovace 

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj - Program Potenciál 

PO 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 

5.1 Platformy spolupráce - Program Spolupráce, Program Prosperita 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů - Program Školicí střediska 

5.3 Infrastruktura pro podnikání - Program Nemovitosti 

PO 6 – Služby pro rozvoj podnikání 

6.1 Podpora poradenských služeb - Program Poradenství 

6.2 Podpora marketingových služeb - Program Marketing 

PO 7 – Technická pomoc 

7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI 

 

 

 

                                                           
1 BusinessInfo.cz. OPPI [online]. © 1997-2011 [cit. 2011-4-3]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/oppi/1001605/>. 



 
 

Příloha 2 

Operační program Vzdělávání (pro konkurenceschopnost)
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PO 1 – Počáteční vzdělávání 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

PO 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

2.2 Podpora vyššího odborného vzdělávání 

2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání 

2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

2.5 Partnerství a sítě 

PO 3 – Další vzdělávání 

3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 

3.2 Individuální další vzdělávání 

3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

PO 4 – Technická pomoc 

 

 

 

 

                                                           
2 BusinessInfo.cz. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost [online]. © 1997-2011 [cit. 2011-4-4]. Dostupný 

z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost/1001611/>. 



 
 

Příloha 3 

Města (zajišťující výkon státní správy) Zlínského kraje
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Bystřice pod Hostýnem    www.mubph.cz 

Holešov  www.holesov.cz 

Kroměříž  www.mesto-kromeriz.cz 

Luhačovice   www.luhacovice.cz 

Otrokovice  www.otrokovice.cz 

Rožnov pod Radhoštěm   www.roznov.cz 

Uherské Hradiště   www.město-uh.cz 

Uherský Brod  www.ub.cz 

Valašské Klobouky   www.valasskeklobouky.cz 

Valašské Meziříčí  www.valasskemezirici.cz 

Vizovice  www.vizovice.eu 

Vsetín  www.vsetin.eu 

Zlín   www.zlin.eu 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Portál Zlínského kraje. Výroční zpráva Zlínského kraje 2009 [online]. [cit. 2011-3-31]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=30824&doctype=ART&&cpi=1>. 
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http://www.zlin.eu/


 
 

Příloha 4  

Průmyslové zóny
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(rok 2007) 

 

Hulín – jih  (25 ha) – Hulín 

Hulín – východ  (24,6 ha) – Hulín 

Kelč – Za lázenkou  (19 ha) – Kelč 

Kunovice – Dlouhé  (66 ha) – Kunovice 

Lešná  (53,9 ha) – Lešná 

Letiště Holešov  (273,7 ha) – Holešov, Zahnašovice, Třebětice 

Odskaštičí  (90,1 ha) – Hulín, Kroměříž 

Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Zubersko (20 ha) – Rožnov pod Radhoštěm, Zubří 

Spytihněv  (83,7 ha) – Spytihněv, Babice 

Staré Město – Hlaviny  (24,8 ha) – Staré Město 

Staré Město – Špilov  (12,6 ha) – Staré Město 

Uherský Brod – U Slováckých strojíren  (30 ha) – Uherský Brod 

Za drahou  (187,8 ha) – Třebětice, Hulín 

Záhumenní  (71,3 ha) – Pravčice, Třebětice 

Zápotočí  (163,9 ha) – Hulín, Břest 

Zlín – Cecilka  (16,8 ha) – Zlín 

 

                                                           
4
RISY.cz. Průmyslové zóny České republiky [online]. © 2010-2011 [cit. 2011-4-10]. Dostupný z WWW: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/prumyslove-zony?stranka=2&TypNuts=4&KrajNuts=CZ072>. 



 
 

Příloha 5  

Technologický park Progress 

Technologický park Progress se nachází v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov. 

Příprava celé zóny i její následný provoz má na starosti společnost Industry Servis ZK, jejímž 

vlastníkem je Zlínský kraj. Dalšími partnery projektu jsou Zlínský kraj a Technologické 

inovační centrum. Co se týká samotného praku, jde o komplex tří budov, ve kterých inovačně 

zaměřené firmy působící v high-tech a medium high-tech odvětvích naleznou vhodné prostory 

pro svou činnost. Součástí parku je i podnikatelský inkubátor, který je určen začínajícím 

podnikatelům a nabízí jim podporu formou zvýhodněného nájmu a nabídky služeb, které jim 

mohou pomoci překlenout problémy při rozjezdu podnikání. Technologický park Progress se 

rozkládá na ploše 5 958 m
2
 (z toho podnikatelský inkubátor 1 950 m

2
) a nabízí 140 

potenciálních pracovních míst (z toho 40 v podnikatelském inkubátoru). Tento komplex začne 

fungovat v tomto roce, tj. 2011.  

Technologický park Progress 

 

 

Zdroj: Průmyslová zóna Holešov [online]. © 2008-2010 [cit. 2011-4-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.zonaholesov.cz/clanky.php?lang=cs&kategorie=42>.  



 
 

Příloha 6 

Dotazník 

Průvodní text 

Dobrý den, jmenuji se Ivana Pořická a jsem studentkou Ekonomické fakulty Vysoké školy 

báňské-Technické univerzity Ostrava. Píši diplomovou práci na téma Rozvoj podnikatelského 

prostředí Zlínského kraje. Chtěla bych Vás proto požádat o vyplnění anonymního dotazníku, 

jehož výsledky budou použity v praktické části práce. Dotazník je určen pro všechny 

podnikatele a firmy, kteří působí ve Zlínském kraji, a jeho cílem je zjistit informace o podpoře 

podnikání v tomto kraji. Předem děkuji za vyplnění. 

Otázky 

1. Jakou právní formu má Vaše firma? 

 Fyzická osoba 

 Veřejná obchodní společnost 

 Společnost s ručením omezeným 

 Akciová společnost 

 Družstvo 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 

2. Kolik zaměstnanců má Vaše firma? 

 1-9 zaměstnanců 

 10-49 zaměstnanců 

 50-249 zaměstnanců 

 Více než 249 zaměstnanců 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 

3. Hlavní náplní Vaší podnikatelské činnosti je: 

 Obchod 

 Doprava 

 Stavebnictví 

 Zpracovatelství 

 Vzdělávání 



 
 

 Ubytovací a stravovací služby 

 Finanční služby 

 Ostatní služby 

Povinná otázka, více možných odpovědí. 

 

4. Jak hodnotíte spolupráci úřadů a institucí s Vaší firmou? 

 Výborný 

 Chvalitebný 

 Dobrý 

 Dostatečný 

 Nedostatečný 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 

5. Pokud jste odpověděli jinak než „výborný“, uveďte konkrétní instituce, jejich 

nedostatky či jiné důvody nespokojenosti. 

Nepovinná otázka, volná odpověď. 

 

6. Jakou instituci na podporu podnikání znáte? 

 CzechIvnest 

 CzechTrade 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka 

 Hospodářská komora 

 Podnikatelská inovační centra (BIC) 

 Podnikatelské inkubátory 

 Regionální poradenská a informační centra (RPIC) 

 Vědecko-technologické parky 

 Žádné 

Povinná otázka, více možných odpovědí.  

 



 
 

7. Využila, využívá či hodlá Vaše firma využívat služeb některé z těchto organizací? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 

8. Pokud jste odpověděli „ano“, uveďte kterou/které: 

 CzechIvnest 

 CzechTrade 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka 

 Hospodářská komora 

 Podnikatelská inovační centra (BIC) 

 Podnikatelské inkubátory 

 Regionální poradenská a informační centra (RPIC) 

 Vědecko-technologické parky 

Nepovinná otázka, více možných odpovědí. 

 

9. O jakou formu podpory by Vaše firma měla největší zájem? 

 Dotace 

 Poradenství 

 Úvěry 

 Vzdělávání 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 

10. Znáte konkrétní programy podpory podnikání? 

 Ano 

 Ne 

Povinná otázka, právě jedna možná odpověď. 

 



 
 

11. Pokud jste odpověděli „ano“, uveďte které: 

Nepovinná otázka, volná odpověď. 

 

12. Co by podle Vás mohlo přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí ve Zlínském 

kraji? 

Povinná otázka, volná odpověď.  

 
 


