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1 Úvod 

Malým a středním podnikům (MSP) je přikládána významná sociálně-ekonomická úloha na 

celoevropské i národní úrovni. Je to dáno jednak jejich převaţujícím početním zastoupením 

v podnikatelské struktuře zemí, ale také jejich významným podílem na zajišťování nezbytné 

zaměstnanosti, sociální stability a dynamiky inovačního rozvoje. Podpora malých a středních 

podniků je v různých formách široce zakotvena v rámci Evropské unie (EU) i v rámci České 

republiky (ČR). Od vstupu ČR do EU představují významnou kategorii pomoci rozvoje 

malého a středního podnikání prostředky ze strukturálních fondů EU. Přestoţe se rozvojem 

podnikání výhradně zabývá Operační program podnikání a inovace (OP PI), regionální 

operační programy (ROP) kromě skutečnosti, ţe přispívají ke všeobecnému rozvoji podnikání 

v regionech vytvářením potřebného podnikatelského zázemí, také představují pro drobné 

podnikatele moţnost získávat finanční prostředky na realizaci svých projektů.  

 

Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení moţnosti vyuţití podpory malého a 

středního podnikání v Regionálních operačních programech v ČR v programovém období 

2007-2013. 

Diplomová práce vychází z hypotézy, ţe do regionu soudrţnosti s nejvyšší koncentrací 

malého a středního podnikání plyne z regionálního operačního programu v rámci srovnání 

sedmi regionálních operačních programů nejméně finančních prostředků. Naopak do regionu, 

kde je koncentrace drobného podnikání nejniţší, směřuje nejvyšší podpora malým a středním 

podnikatelům tak, aby docházelo ke stimulaci ţádoucího rozvoje malého a středního 

podnikání. 

V teoretické části diplomové práce byly pouţity metody pozorování a deskripce. V praktické 

části byla jako hlavní metoda pouţita abstrakce a následná analýza a syntéza dat.  

Z hlediska struktury je diplomová práce rozdělena do tří obsahových kapitol, které jsou dále 

členěny na podkapitoly dvojí úrovně. Po úvodní, první kapitole, následuje kapitola druhá, 

která se zaměřuje na deskripci teoretických východisek podpory podnikání v ČR v období 

2007-2013. Představuje význam sektoru MSP na evropské i národní úrovni, podává přehled o 

základní legislativní činnosti EU v oblasti MSP a nastiňuje rámec podpory MSP a její 

základní formy v rámci EU. Druhá část kapitoly mapuje výchozí stav MSP na národní úrovni, 

legislativní úpravu podpory podnikání v ČR a vývoj MSP v ČR ve srovnání s vývojem v EU. 
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Následující třetí kapitola charakterizuje rámec strukturální pomoci EU v ČR pro období 

2007-2013 z hlediska cílů a nástrojů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti a dále 

programový a finanční rámec strukturální pomoci v ČR. Druhá část kapitoly je pak věnována 

charakteristice samotných regionálních operačních programů a zhodnocení jejich dosavadní 

realizace v ČR.   

Ve čtvrté kapitole, stěţejní analytické části, je identifikována podpora MSP v rámci 

jednotlivých ROP a následuje její vyhodnocení a srovnání v rámci regionů soudrţnosti. Druhá 

část kapitoly je věnována realizaci vyuţití této podpory, tedy průběhu čerpání finanční 

podpory z ROP malými a středními podniky za období 2007-2010.  

Předkládaná diplomová práce vychází z informací, které byly čerpány z dostatku kvalitních 

zdrojů. Pouţitá data pocházejí z odborné literatury, dokumentů vydávaných Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR k problematice rozvoje MSP, statistik Českého statistického úřadu, 

monitorovacích zpráv vypracovávaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dokumentů a 

legislativních aktů Evropské komise prezentovaných na portálu EU věnovaném sektoru MSP. 

Nezbytný zdrojem dat jsou také jednotlivé programové a prováděcí dokumenty regionálních 

operačních programů. 
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2 Teoretická východiska podpory podnikání v ČR v období  

2007 – 2013 

Začleňování českých malých a středních podniků na trh EU jim přináší výhody sounáleţitosti 

ve vyspělém ekonomickém prostředí, kde se jim otevírají nové a atraktivní podnikatelské 

příleţitosti. K těmto výhodám patří např. přístup na rozsáhlý trh zboţí bez vnitřních hranic 

EU, zvýšení právní ochrany podnikání, snadnější přístup ke kapitálu z ekonomik EU, lepší 

moţnosti investování v zemích EU, jasná pravidla hospodářské soutěţe, snazší přístup 

k veřejným zakázkám v rámci EU, vyšší mobilita pracovníků, jednotné celní předpisy, 

zjednodušená certifikace výrobků, účast ve společných programech EU a další. 

Na druhé straně s sebou nese integrace českých MSP do provázané ekonomiky EU vyšší 

nároky na konkurenční soutěţení, zejména pak vůči skupině vedoucích trţních ekonomik EU, 

včetně jejich velkých podniků. Této hrozbě čelí převáţně ty české MSP, které úskalí zapojení 

do EU podcení, nebo se ve své adaptaci na nové podmínky opoţďují. V prvé řadě je nutné 

respektovat řadu nových „evropských― předpisů, upravujících obchod a podnikání, z nichţ 

některé se přímo promítnou do nákladů činnosti MSP.   

 

2.1 Definice malých a středních podniků 

Česká hospodářská sféra od vstupu do EU pouţívá pojem a definici malých a středních 

podniků tak, jak je EU stanovila ve svých Doporučeních z května r. 2003
1
 . Tato definice 

MSP je převzata a v českých podmínkách právně vymezena v Zákoně č. 47/2002 Sb. o 

podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů V tomto 

smyslu se podnikem rozumí organizační jednotka, která uskutečňuje ekonomickou činnost 

bez ohledu na konkrétní organizačně-právní formu (např. v ČR akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti atd.) 

Pro zařazení organizačních jednotek do jednotlivých kategorií MSP jsou stanovena tato 

kritéria počtu pracovníků a finančních výsledků: 

 

                                                 
1
 Commission Recommendation of 06/05/2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized 

enterprises, Brussels, 06/05/2003, C(2003) 1422 final.  
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 Kategorie středních podniků, je tvořena jednotkami, jejichţ počty pracovníků 

odpovídají rozmezí 50 aţ 250 zaměstnaných osob. Současně jejich roční obrat 

nepřekračuje 50 milionů EUR a/nebo celková bilanční hodnota majetku nepřesahuje 

43 milionů EUR. 

 Kategorie malých podniků zahrnuje jednotky, které mají méně neţ 50 zaměstnaných 

osob a současně jejich roční obrat a/nebo celková bilanční hodnota majetku 

nepřesahuje 43 milionů EUR. 

 Kategorie mikropodniků představuje organizační jednotky, které zaměstnávají méně 

neţ 10 osob a současně jejich roční obrat a/nebo celková bilanční hodnota majetku 

nepřesahuje 2 miliony EUR. 

 

2.2 Význam sektoru malých a středních podniků 

Význam MSP je moţné posuzovat z několika hledisek
2
: 

 Ve srovnání s velkými korporacemi MSP mnohem citlivěji reagují na potřeby trhu a 

změny ekonomických podmínek, neboť postrádají určitou ekonomickou a výrobní 

setrvačnost. 

 Ve 20. století byli autory 60 % všech významných vynálezů nezávislí vynálezci nebo 

malé firmy. 

 Podniky do 20 zaměstnanců vytvářejí 66 % nových pracovních příleţitostí 

v ekonomice. 

 Existence MSP vykazuje jisté protikrizové tendence a stabilizace konjunktury zemí. 

 MSP se podílejí na tvorbě HDP, přispívají ke zvyšování konkurence na trhu a přímo i 

zprostředkovaně působí proti vzniku monopolů. 

 V porovnání s dominantními firmami efektivněji vyuţívají vzácné zdroje surovin a 

energií, čímţ dochází k růstu produktivity a sniţování cen. 

 Obzvláště v otázce zaměstnanosti je sektor MSP fenoménem, který v průměru 

zaměstnává 30 aţ 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

                                                 
2
 Vojík, 2009. 
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 MSP jsou do jisté míry schopny absorbovat pracovníky propuštěné z neefektivních či 

krachujících velkých podniků, a tím přispívají ke sniţování nezaměstnanosti a sniţují 

tlak na státní rozpočet při vyplácení podpor v nezaměstnanosti a celkově tak eliminují 

sociální napětí a podílejí se na udrţování sociálního smíru.  

 

2.3 Legislativa EU v oblasti malých a středních podniků 

Lisabonská strategie v roce 2005 určila podnikatelskou politiku jako jednu z priorit EU. 

Článkem 157 Smlouvy zakládající Evropské Společenství si EU určila za cíl vytvoření těch 

nejlepších moţných podmínek pro konkurenceschopnost.   

Dokumenty přijaté na podporu podnikatelské politiky spadají převáţně do oblasti 

sekundárního práva EU a většina z nich má charakter sdělení, doporučení, popř. Zelené knihy. 

Mezi stěţejní legislativní akty v oblasti MSP na úrovni EU patří: 

 Akt pro malé a střední podniky. 

 Moderní politika pro MSP. 

 Evropská charta pro malé podniky. 

 Definice mikropodniků, malých a středních podniků. 

 Program pro čisté a konkurenceschopné MSP. 

 Akční plán pro podnikání. 

 Podpora podnikání ve školách a na univerzitách. 

 Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

 Rozvoj mikroúvěrů. 

 Přístup podniků k financím. 

 Financování růstu MSP. 

 Rámcový program konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (CIP). 

 Podpora pro podniky. 

 Otevřená metoda koordinace – BEST procedure. 

 Sniţování administrativních nákladů. 

 Zjednodušení podnikatelského prostředí. 
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 Převod podniků. 

 Překonání stigmatu neúspěchu podnikání. 

 Podpora sociální odpovědnosti podniků. 

 Sociální odpovědnost podniků: příspěvek podnikání k udrţitelnému rozvoji. 

 Zelená kniha o společné odpovědnosti. 

 Akční plán udrţitelné spotřeby, výroby a průmyslu. 

 

2.3.1 Evropská charta pro malé podniky 

Význam MSP v EU dokládají stovky písemných dokumentů, které EU k problematice rozvoje 

MSP vydala a vydává. Z těchto dokumentů má klíčový význam tzv. Evropská charta pro 

malé podniky (European Charter for Small Enterprises) 
3
. Evropská charta malých podniků, 

(dále jen Charta), byla přijata Evropskou radou na jejím zasedání ve dnech 19. a 20. června 

2000 v Santa Maria da Feira v Portugalsku. Charta zdůrazňuje význam drobného podnikání 

pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost v Unii a deklaruje, ţe MSP jsou páteří 

evropské ekonomiky a hlavním zdrojem její konkurenční schopnosti vůči ostatnímu světu, 

zejména USA. Dále Charta uvádí, ţe Unie povaţuje MSP za klíč k řešení citlivého problému 

zaměstnanosti, základnu pro účinnou inovační politiku niţších řádů, rozvoj podnikavosti a 

vytváření evropské ekonomiky zaloţené na znalostech. Od jejího přijetí v roce 2000 byla 

Charta několikrát rozšířena o postupně přijaté doplňky. Jednotlivé členské státy předkládají 

kaţdoročně zprávu o pokroku jejího plnění, neboť Evropská rada vyţaduje její plnou realizaci 

jakou součást komplexního rámce podnikatelské politiky.  

Po dvou letech existence Charty provedla Evropská komise srovnávací studii jejího 

uplatňování v členských zemích. Jiţ první zpráva z roku 2000 o implementaci Charty 

vypovídá o dosaţeném výrazném pokroku v podmínkách MSP, ale zároveň upozorňuje na 

existenci značných rozdílů mezi členskými zeměmi. Z uvedených porovnání začala Evropská 

komise vytvářet elektronický soubor nejlepších praktik, aby tak napomohla jejich šíření po 

celé Unii. 

 

 

                                                 
3
 Commission of the European Communities: The Charter for Small Enterprises. Brussels, COM (2000). 
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Charta vymezuje klíčové oblasti zaměření podnikatelské politiky členských zemí: 

1. Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost. 

2. Levnější a rychlejší zaloţení firmy. 

3. Lepší legislativa a regulace. 

4. Dostupnost dovedností. 

5. Zlepšování přístupu firem k internetu. 

6. Více výhod z jednotného trhu. 

7. Přizpůsobení daňových a finančních předpisů a podmínek. 

8. Posílení technologické kapacity malých firem. 

9. Šíření úspěšných modelů elektronického obchodování a podpora špičkových 

malých firem. 

10. Rozvoj silnějšího a účinnějšího zastoupení zájmů malých a středních firem na 

evropské a národní úrovni. 

Evropská komise se rozhodla rozšířit vliv Charty také na kandidátské země, k čemuţ došlo na 

jednání v Mariboru v dubnu 2002. Třináct uchazečů o vstup do EU, mezi nimi také Česká 

republika, podepsalo Chartu a připojilo se tak k procesu jejich kaţdoročního hodnocení.  

Vláda ČR začala jiţ v etapě přípravy svého vstupu do EU uplatňovat ve své hospodářské 

politice standardní nástroje podpory MSP tak, jak je tomu zvykem v členských zemích EU a 

vyuţívala k tomu podpory z prostředků EU. 
4
  

V této souvislosti vyvstává otázka účinnosti této podpory, která však v rozhodující míře závisí 

jak na podnikatelích samotných, tak na institucích, které měly MSP v získávání podpor 

pomáhat, nebo je přímo poskytovat. V zájmu podnikatelů je zvyšování informovanosti o 

moţnostech podpory a sniţování administrativní náročnosti. Samotná Charta MSP klade na 

první místo cíl zlepšování legislativy a podmínek pro zakládání podniků. V podmínkách ČR 

se ukazuje, ţe problémy MSP v ČR nevyřeší jen vytvoření fungujícího systému podpor MSP, 

ale je potřeba zejména zlepšit podmínky pro podnikání jako takové. Od vstupu ČR do EU se 

stala základem podpory MSP moţnost vyuţívat pomoci ze strukturálních fondů a přímá 

                                                 
4
 Mnohé aktivity v rámci vládní podpory MSP byly spolufinancovány z programu předvstupní pomoci PHARE a 

později SAPARD. 
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výměna zkušeností v rámci účasti ČR na Evropské chartě malých podniků, coţ by společně 

mělo vést k dalšímu zlepšení jejich postavení v ekonomice. 

 

2.3.2 Dokument Small Business Act na podporu malých a středních podniků 

Další stěţejní iniciativou v oblasti malého a středního podnikání je Dokument Small Business 

Act for Europe (SBA) na podporu malých a středních podniků. Tento dokument předloţila 

Evropská komise v červnu 2008, jako výsledek svých aktivit v oblasti rozvoje malého a 

středního podnikání. Tento akt obsahuje kombinaci legislativních opatření, politických 

závazků a konkrétních praktických kroků důleţitých pro růst MSP. Motivací pro jeho 

vypracování byla snaha zlepšit podmínky pro MSP v oblasti přístupu na vnitřní trh EU, trhy 

třetích zemí, přístupu k inovacím a ekoinovacím s důrazem na celkové sníţení administrativní 

zátěţe. To vše při současné snaze o zlepšení přístupu k finančním prostředkům. Dokument je 

členěn do 6 částí: 

 Úvod. 

 Čas na průlom v politice EU pro MSP. 

 Provádění náročné agendy politiky MSP: Akt o drobném podnikání pro Evropu. 

 Přeměna zásad v politická opatření. 

 Provádění SBA. 

 Příloha: Výměna osvědčených postupů v politice pro malé a střední podniky. 

Akt pro malé a střední podniky vymezuje deset zásad, jeţ by měly usměrňovat koncepci a 

provádění politik EU a podnikatelských politik jejích členských států. Těmito zásadami jsou:  

I. Podnikání. 

II. Druhá šance. 

III. Zelená malým a středním podnikům. 

IV. Pruţně reagující správa. 

V. Veřejné zakázky a státní podpora. 

VI. Finance. 

VII. Jednotný trh. 
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VIII. Dovednosti a inovace. 

IX. Ţivotní prostředí. 

X. Internacionalizace. 

Tyto zásady slouţí jako osnova pro vytváření informačních přehledů. Kaţdoročně je 

Evropskou komisí vypracováván přehled údajů SBA (Small Business Act) pro jednotlivé 

členské země, který se skládá z 5 oddílů. První oddíl popisuje význam a strukturu MSP 

v dané zemi. Druhý a třetí oddíl analyzují pozici země ve srovnání s průměrem EU z hlediska 

jednotlivých zásad iniciativy SBA, čtvrtý oddíl představuje přehled vývoje podnikatelské 

politiky a konečně pátý oddíl přináší návrhy osvědčených postupů. 

Tyto informační přehledy jednotlivých zemí přispívají ke sledování provádění Aktu na 

vnitrostátní úrovni, nicméně nejsou samostatným nástrojem a měly by být chápany jako 

doplněk vnitrostátních publikací. Pouze společně s nimi mohou přinášet souhrnné hodnocení 

politik členských států. 

 

2.4 Evropský přístup k malým a středním podnikům 

Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství a vysokou měrou se podílejí na 

tvorbě nových pracovních míst a ekonomickém růstu. Komise při veškeré své práci klade 

potřeby malých a středních podniků do centra evropských politik. Její nejvyšší prioritou je 

zlepšování finančního a regulačního prostředí pro malé a střední podniky v Evropě tak, aby 

pro ně podnikání bylo snazší. 

Přílišná regulace ekonomického prostředí postihuje MSP nejtvrději a proto je potřeba sníţit 

náklady na byrokracii pro podnikání v Evropě alespoň o 25 %, coţ by ušetřilo podnikům 

kolem 150 mld. EUR a zvýšilo HDP EU o 1,5 %. 
5
   

EK navyšuje finanční prostředky speciálně pro MSP tak, aby se dostaly ke stále většímu počtu 

malých podniků. Ze strukturálních fondů je v letech 2007-2013 věnováno 200 mld. EUR na 

rozvoj podnikání, pracovních míst a růstu a z velké části těchto peněz budou MSP profitovat. 

Z programů pro výzkum a vývoj je vyčleněno téměř 6 mld. EUR na financování výzkumu 

pro MSP. Předpokládá se, ţe do konce roku 2013 budou výdaje EU na podporu podnikání a 

inovace, díky přibliţně 3,6 mld. EUR z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a 

                                                 
5
 Dle názoru Guntera Verheugena, místopředsedy Evropské komise zodpovědného za podnikání a průmysl. 
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inovace, o 60 % vyšší neţ v roce 2006, přičemţ 1 mld. EUR z těchto peněz je vyhrazena na 

investice do MSP. 

Evropská komise za účelem uvědomění podnikatelů o svých politikách a nástrojích zřídila po 

celé EU střediska, která mají MSP pomáhat a být nápomocny také při řešení evropských 

otázek. Zhruba 250 evropských informačních středisek většinou umístěných v sídlech 

obchodních komor nebo dalších obchodních agentur poskytuje informace a poradenství 

ohledně programů EU, legislativy a přeshraničních otázek EU a zabývá se i problémy vstupu 

na nové trhy a hledání obchodních partnerů v jiné zemi.  

Nejvíce přínosná je podpora malých a středních podniků na regionální úrovni. Místní 

podnikatelské prostředí má na malé podniky výrazný vliv, neboť většina MSP zaměřuje svou 

činnost jen na region, ve kterém sídlí. O politikách na podporu a posílení hospodářské soutěţe 

se tedy stále více rozhoduje na místní a regionální úrovni, kde jsou uplatňovány. Evropská 

unie uznává i v této oblasti důleţitost regionů a vypracovala několik nástrojů, které 

napomáhají regionálnímu rozvoji, podporují iniciativy vycházející z regionu a podněcují 

spolupráci mezi různými regiony uvnitř EU. Tyto nástroje výrazně motivují podnikatelské 

aktivity, podporují nové podniky a zvyšují konkurenceschopnost MSP. 

 

2.5 Rámec podpory Evropské unie malým a středním podnikům 

Podpora malým a středním podnikům EU je dostupná v různých formách, jako jsou granty, 

půjčky a v některých případech také záruky. Podpora je dostupná přímo nebo prostřednictvím 

programů řízených na vnitrostátní či regionální úrovni prostřednictvím strukturálních fondů 

EU. Dále mohou MSP těţit z řady nefinančních pomocných opatření v podobě programů a 

sluţeb podpory podnikání. Programy pomoci jsou rozděleny do následujících čtyř kategorií – 

tématické moţnosti financování, strukturální fondy, finanční nástroje a podpora 

mezinárodního působení malých a středních podniků. 

 

2.5.1 Tématické moţnosti financování 

První kategorií jsou tzv. tématické moţnosti financování. Toto financování je většinou 

zaměřeno na konkrétní oblasti např. ţivotní prostředí, výzkum, vzdělání apod. a je spravováno 

různými odděleními Evropské komise. Podniky nebo jiné organizace mohou podávat ţádosti 

přímo do programů na základě předloţení udrţitelných nadnárodních projektů s přidanou 
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hodnotou. V závislosti na konkrétním programu mohou být ţadateli i průmyslová seskupení, 

podnikatelské asociace, poskytovatelé podnikatelské podpory a další subjekty. Financování se 

řídí obecným pravidlem, kdy podpora EU sestává z dotací pokrývajících pouze část těchto 

nákladů na projekt. 

EU nabízí příleţitosti financování pro MSP v různých oblastech. V oblasti ţivotního 

prostředí, energie a dopravy se jedná o program LIFE + .Významným nástrojem je Rámcový 

program pro konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (CIP), v oblasti dopravy je to 

program Marco Polo II (2007-2013). V oblasti inovací a výzkumu je to dále Sedmý rámcový 

program pro výzkum a technologický rozvoj (2007-2013). Pro trţně zaměřené průmyslové 

organizace výzkumu a vývoje je to síť EUREKA. Vzdělávání a odborná příprava jsou 

zaštítěny Integrovaným akčním programem v oblasti celoživotního vzdělávání. Pilotním 

vzdělávacím projektem EU zahájeným v roce 2009 je Erasmus pro mladé podnikatele. EU 

nezapomíná ani na oblast kultury a médií, kde prostřednictvím programu CULTURE 2007-

2013 a MEDIA 2007-2013 poskytuje granty kulturním kooperačním projektům, kterých se 

malé a střední podniky aktivně účastní. 

V otázce zaměstnanosti poskytuje EU informace, konzultace a sociální dialog, kdy se 

přepokládá vytvoření konkrétní poloţky ročního rozpočtu pro spolufinancování opatření, 

která by propagovala Evropské rady zaměstnanců, zapojení zaměstnanců do Evropské 

společnosti, informování a poradenství a přeshraniční fúze podniků. 

V neposlední řadě dbá Unie také o zdraví a bezpečnost při práci tím, ţe podporuje aktivity 

zaměřené na pomoc MSP při zvyšování jejich zdravotních a bezpečnostních standardů. Tuto 

činnost vyvíjí Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci. 

 

2.5.2 Strukturální fondy EU 

Druhou kategorii pomoci představují strukturální fondy EU, které slouţí k eliminování 

rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů podporou hospodářské a sociální soudrţnosti v rámci 

Evropské unie. Jsou významným zdrojem financování podpory malých a středních podniků. 

V rámci těchto fondů jsou vyhlašovány tématické programy a iniciativy Společenství, které 

jsou v daných regionech realizovány.  

Příjemci podpory ze strukturálních fondů obdrţí přímý příspěvek na financování svých 

projektů. Správa programů a výběr projektů probíhá na národní nebo regionální úrovni. Je 

ovšem důleţité zdůraznit skutečnost, ţe přímá pomoc malým a středním podnikům se 
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spolufinancováním jejich investic je moţná pouze v méně rozvinutých, tzv. konvergenčních 

regionech. V ostatních regionech je přímá pomoc jednotlivým MSP nahrazena podpůrnými 

sluţbami, jako je příprava na podnikání, podnikatelské inkubátory, mechanismy přenosu 

technologií, tvorba partnerství apod.  

Hlavními nástroji financování podpory malým a středním podnikům na úrovni regionů jsou 

Evropský fond regionální rozvoje a Evropský sociální fond. Evropský fond regionálního 

rozvoje  (ERDF)  je nejrozsáhlejším finančním nástrojem Společenství, který podporuje malé 

a střední podniky. Jeho prvotním cílem je sníţit nerovnosti rozvoje regionů a podpořit sociální 

a hospodářskou soudrţnost celé Evropské unie. Konkrétně za účelem zakládání malých a 

středních podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti ERDF spolufinancuje činnosti v 

řadě oblastí: 

 Podnikání, inovace a konkurenceschopnost malých a středních podniků, 

které zahrnují např. instruktáţ při podnikání, inovativní technologie a systémy 

řízení v malých a středních podnicích, inovace v oblasti ekologie, lepší 

vyuţívání informačních a komunikačních technologií. 

 Zlepšení regionálního a místního prostředí pro malé a střední podniky , 

kam spadá přístup malých a středních podniků ke kapitálu při zahájení 

podnikání a ve fázi růstu, podnikatelská infrastruktura a podpůrné sluţby pro 

malé a střední podniky, regionální a místní výzkum a technologický rozvoj. 

 Meziregionální a přeshraniční spolupráce malých a středních podniků. 

 Investice do lidských zdrojů, které jsou spolufinancovány z Evropského 

sociálního fondu. 

Financování programů z ERDF je řízeno vnitrostátními a regionálními orgány, které jsou 

rovněţ kontaktními místy pro podávání ţádostí o financování a výběr projektu. 

Druhým významným strukturálním fondem pro sektor malého a středního podnikání je 

Evropský sociální fond (ESF). Pro období 2007 aţ 2013 poskytuje ESF příleţitosti 

k podpoře MSP jako součásti předvídání a zvládání hospodářských a sociálních změn. 

V rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost vynikají čtyři klíčové oblasti 

aktivit:  

 Zvýšení adaptability podniků a jejich pracovníků. 

 Zlepšení přístupu k zaměstnání a zapojení do pracovního ţivota. 
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 Posílení sociálního začlenění prostřednictvím boje s diskriminací a 

usnadnění přístupu na trh práce pro lidi s postiţením. 

 Podpora partnerství pro reformu v oblastech zaměstnanosti a začlenění. 

V nejhůře prosperujících regionech se fond soustřeďuje na podporu strukturálních úprav, růst 

a tvorbu pracovních míst a za tímto účelem ESF podporuje v rámci cíle Konvergence také: 

 Snahy o navýšení a zkvalitnění investic do lidského kapitálu. 

 Zlepšení vzdělávacích a přípravných systémů. 

 Akce zaměřené na rozvoj institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy na 

národní, regionální a místní úrovni. 

 

2.5.3. Finanční nástroje 

Většina finančních nástrojů je dostupná pouze nepřímo, prostřednictvím národních finančních 

prostředníků, jako jsou banky, úvěrové instituce nebo investiční fondy, přičemţ většinu 

finančních nástrojů spravuje Evropský investiční fond (EIF). Výsledkem činnosti těchto 

finančních prostředníků by mělo být zvýšení objemu úvěrů dostupných pro malé a střední 

podniky. 

Skrze Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 2007-2013(CIP) bylo na 

finanční nástroje pro období 2007-2013 vyčleněno 1 130 milionů EUR. Nástroje jsou 

organizovány ve třech programech, které jsou za Evropskou komisi spravovány Evropským 

investičním fondem: 

1) Sluţba pro rychle rostoucí a inovující MSP (High Growth and Innovative SME 

Facility (GIF)), jejíţ cílem je zvýšit přísun kapitálu pro inovující MSP v jejich raných 

fázích a ve fázi růstu. GIF se dělí o riziko a odměny se soukromými kapitálovými 

investory. 

2) Poskytnutí záruky za MSP (SME Guarantee Facility) jako dodatečného zabezpečení 

k zajišťovacím zárukám, aby byl zvýšen přísun dluhového financování MSP. 

3) Plán budování zdrojů podporující kapacitu finančních zprostředkovatelů v některých 

členských státech. 

Zvláštním finančním nástrojem je iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-

to-Medium Enterprises, Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky). 
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JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, Evropského investičního fondu a Evropské 

investiční banky (EIB). Jejím cílem je zlepšit přístup malých a středních podniků k 

financování, poskytováním mikroúvěrů, investičního a rizikového kapitálu nebo záruky a 

dalších forem netradičního financování. Zvláštní důraz je přitom kladen na podporu 

zakládání těchto podniků, přenos technologií, fondy pro technologie a inovace apod. 

Iniciativa JEREMIE je řízena jako součást programů Evropského fondu pro regionální rozvoj 

a projekty jsou vybírány na příslušné vnitrostátní a regionální úrovni.  

Další iniciativou je JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe, 

Společná akce na podporu mikroúvěrových ústavů v Evropě). Jedná se rovněţ o společnou 

iniciativu Evropské komise, Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky, 

která doplňuje iniciativu JEREMIE. Iniciativa se zabývá poskytováním technické podpory 

institucím nabízejícím moţnosti mikrofinancování, aby se zvýšila jejich věrohodnost jakoţto 

finančních zprostředkovatelů a aby snáze získávaly kapitál. Dále iniciativa financuje činnosti 

nebankovních finančních institucí, aby mohly poskytovat větší objem půjček. To vše za 

účelem zlepšení přístupu malých podniků k financování, a to rozvinutím nabídky mikroúvěrů 

v Evropě. 

Doplňujícími aktivitami v této oblasti jsou vlastní investice Evropského investičního fondu a 

půjčky od Evropské investiční banky. Evropský investiční fond uvolňuje prostředky do 

nástrojů rizikového kapitálu, které představují investice do rizikových kapitálových fondů a 

podnikatelských inkubátorů podporujících MSP, a to především těch, které jsou nově 

vytvořeny a technologicky orientovány. Dále poskytuje záruční nástroje finančním 

institucím, které kryjí úvěry pro MSP. 

Evropská investiční banka vyčlenila prostředky na půjčky, které budou poskytovány přes 

zprostředkovatele, například komerční banky a budou zaměřeny na hmotné i nehmotné 

investice MSP, ale rovněţ mohou být vyuţity jako stálý provozní kapitál těchto podniků. Tyto 

půjčky budou poskytovány na dobu 2 aţ 12 let, přičemţ maximální částka jedné půjčky činí 

12,5 milionů EUR. 

Evropská forma podpory MSP zahrnuje také pomoc středně velkým organizacím nebo 

veřejným orgánům v přístupu na trhy leţící mimo EU. Aktivity EU se v této oblasti 

zaměřují na země Latinské Ameriky, země ACP
6
, Japonsko, Jiţní Koreu a země Východní 

Evropy. 

                                                 
6
 ACP – Africa, Caribic, Pacific. 
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2.6 Výchozí stav MSP v České republice 

Sektor malého a středního podnikání je významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, 

inovací i konkurenceschopnosti ČR a hraje významnou roli při tvorbě pracovních příleţitostí 

a obecně je důleţitým faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. V období 

hospodářské krize tato úloha MSP ještě více vzrostla. MSP v ČR byly v období ekonomické 

recese na jedné straně nejvíce postiţenou skupinou podnikatelů, na straně druhé je pro ně toto 

období příleţitostí vyuţít své pruţnosti a nových moţností v hledání trhů a výrobního 

programu.  

 V České republice tvoří malé a střední podniky 99,83 % všech ekonomicky aktivních 

subjektů. MSP se podílejí 62,33 % na zaměstnanosti a 55,87 % na účetní přidané hodnotě 

v sektoru nefinanční sféry a domácností. 
7
 

Malé a střední podniky se stále potýkají s potíţemi při získávání kapitálu, coţ je dáno mj. i 

omezenými moţnostmi jejich zajištění. Omezené zdroje financování dále omezují přístup 

MSP na nové trhy a zavádění nových technologií. Přesto, ţe MSP disponují inovačním 

potenciálem, často se jim nedostává zdrojů pro jeho vyuţití. Je proto potřeba cílených 

iniciativ, které by ulehčily rozvoj hospodářské činnosti těchto podniků, přizpůsobily se jejich 

potřebám a přispěly tak k vyuţití daného potenciálu.  

Členství České republiky v Evropské unii přináší našim podnikatelům moţnost čerpat finance 

ze strukturálních fondů. Dochází tak k významné změně v poskytování finanční podpory MSP 

ve pospěch vyuţívání zdrojů z programů spolufinancovaných EU, doplněných o moţnost 

čerpání podpory z národních programů otevřených pro podniky všech velikostí.  

Přímé finanční podpory však nejsou jedinou a nejúčinnější formou podpory podnikání 

v sektoru MSP. Rozvoj podnikání je bezprostředně ovlivňován kvalitou podnikatelského 

prostředí dané země. To je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti 

legislativy, institucionální infrastruktury a fungování trhů. Ze strany státu je výrazným 

prvkem podpory podnikání odstraňování administrativních překáţek podnikání ve všech 

podobách. Ministerstvo průmyslu a obchodu systematicky pracuje na zkvalitňování 

podnikatelského prostředí prostřednictvím konkrétních opatření zaměřených na všechny 

podnikatele, aniţ by byly zvýhodňovány některé jejich kategorie. 

 

                                                 
7
 MPO, 2010. 
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2.7 Legislativní úprava podpory podnikání v ČR 

V ČR je podpora podnikání MSP upravena Zákonem č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a 

středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů ze dne 11. ledna 2002. 

Nahrazuje Zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. 

Zákon upravuje zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, ale také při 

upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů a nevztahuje se na 

podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Ţadatel o podporu musí 

mít trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. 

Zákon pracuje s definicí malého a středního podnikatele vyplývající z předpisu Evropských 

společenství.
8 

Podpora podle tohoto zákona je podnikům poskytována ve formě návratné 

finanční výpomoci, dotace, finančního příspěvku, záruky, nebo úvěru se sníţenou 

úrokovou sazbou. 

Podpora je poskytována na tyto účely 
9
: 

a) Projekty zaměřené na investice.  

b) Výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním 

listem.  

c) Zvyšování odbornosti dospělých.  

d) Hospodářské a technické poradenství.  

e) Projekty sdruţení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich postavení 

na trhu.  

f) Získávání informací o podnikání.  

g) Projekty výzkumu a vývoje, jejichţ výsledky malí a střední podnikatelé vyuţívají. 

h) Projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichţ 

podpora je ţádoucí z jiných důvodů.  

i) Vytváření nových pracovních míst.  

                                                 
8
 Příloha I k Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní 

podpory malého a středního podnikání.   

  
9
 Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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j) Navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i 

zahraničních výstavách a veletrzích.  

k) Zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a vyuţití sluţeb 

podporujících zvýšení konkurenceschopnosti.  

l) Projekty zaměřené na investice spojené s ochranou ţivotního prostředí, poskytování 

technických informací a poradenských sluţeb nebo vybraných provozních nákladů 

určených na činnosti spojené s ochranou ţivotního prostředí. 

Zákon ukládá Vládě povinnost předkládat Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně Zprávu o 

vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře včetně vyhodnocení účinnosti podpor a 

hospodárnosti vyuţívání prostředků státního rozpočtu a záměrech na další zdokonalení 

účinnosti podpor. 

Legislativu doplňují některé další související zákony, např.  Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné 

podpoře, Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů nebo Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů.   

Na podporu MSP vznikla v ČR celá řada institucí: 

 Czechinvest – Agentura pro podporu podnikání a investic. 

 Czech Trade – Česká agentura pro podporu obchodu, poskytující informace 

tuzemským exportérům. 

 Hospodářská komora ČR a agrární komora ČR. 

 Asociace inovačního podnikání. 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

 Česká exportní banka, a.s. 

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

 Czech Venture Partners, s.r.o. a Fond rizikového kapitálu, s.r.o., které poskytují 

podporu formou vstupu rizikového kapitálu.  

 Regionální poradenská a informační centra (RPIC) a podnikatelská inovační centra 

(BIC), která poskytují sluţby. Celkem existuje 22 RPIC a 5 BIC.  

 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
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2.8 Charakteristika českého podnikatelského prostředí 

Malí a střední podnikatelé jsou vysoce citliví na kvalitu podnikatelského prostředí, které je 

tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, institucionální 

infrastruktury a fungování trhů. Na jeho vytváření se podílejí zejména státní orgány 

reprezentované zákonodárnými sbory a ministerstvy a jim na roveň postavenými orgány státní 

správy, státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury, soudy, orgány veřejné 

samosprávy, vzdělávací zařízení všech typů, výzkumná a vývojová pracoviště, subjekty 

působící v oblasti peněţnictví, banky, pojišťovny, instituce kapitálového trhu, leasingové 

společnosti, podnikatelská samospráva (komory, svazy, asociace, spolky a další) a 

poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace. Dále jsou to také trţní subjekty, tzn. 

reální a potenciální konkurenti či naopak kooperační partneři. 

K silným stránkám
10

 českého podnikatelského prostřední patří schopnost státu přitahovat 

masivní investice velkých podniků ze zahraničí, které mají pozitivními dopady na celkový 

ekonomický růst a rozvoj trhů pro malé a střední podnikatele. V ČR je také silná tradice 

průmyslové a řemeslné výroby a odborného školství, které přináší relativně vysoce 

kvalifikovanou a profesně adaptabilní pracovní sílu. V posledním desetiletí byl vytvořen 

poměrně propracovaný systém nástrojů podpory MSP, při fungování specializovaných 

institucí na podporu podnikání. Nespornou výhodou je jistě také geografická poloha území 

státu, s dostupností významných trhů a s určitým tranzitním potenciálem. Jsou zde také 

předpoklady pro rozvoj aktivního cestovního ruchu, dále např. dobrá telekomunikační 

infrastruktura apod.  

Na druhé straně se české podnikatelské prostřední vyznačuje řadou slabých stránek. V prvé 

řadě se jedná o nedostatečnou motivaci k podnikání, způsobenou narušením 

podnikatelských tradic po dobu desítek let. Problematická je také struktura nabídky pracovní 

síly z hlediska její kvalifikace a následné lokalizace. Dále je to sloţitý daňový systém, 

zejména z pohledu drobných podnikatelů a vysoké celkové daňové zatíţení, zejména odvody 

na zdravotní a sociální pojištění. Naopak relativně štědrý sociální systém vyvíjí nedostatečný 

tlak na část obyvatelstva k zapojení se do pracovního procesu. V českých podmínkách si 

podnikatelé stěţují také na administrativně náročný způsob zakládání nových 

podnikatelských subjektů a získávání přímých podpor pro podnikatele.  Negativním 

                                                 
10

 MPO, 2006. 
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faktorem je také nízká efektivnost vymáhání práva či omezené moţnosti národní ekonomiky 

pro vytvoření široce strukturovaného finančního trhu. 

Čeští podnikatelé se potýkají s neexistencí nástrojů podpory inovačně zaměřených projektů 

malých firem s velmi krátkou historií. Je potřeba také zlepšit propojení výzkumu a vývoje 

s podnikatelskou sférou, rozvinout systém celoţivotního vzdělávání podnikatelů a jejich 

zaměstnanců a snaţit se o propojení odborných a jazykových znalostí a praxe u zaměstnanců 

a další. 

 

2.8.1 Vývoj malého a středního podnikání v České republice 

Počátek devadesátých let 20. století, tzv. období transformace, provázel rychlý růst počtu 

malých a středních podniků v ekonomice. Otevřenost trhu a nové příleţitosti zcela logicky 

vedly k rozvoji soukromého podnikání obecně, sektoru malého a středního podnikání 

nevyjímaje. Od konce devadesátých let jiţ zaznamenáváme většinový podíl MSP na 

celkovém počtu ekonomických subjektů a tento podíl lze v současnosti  povaţovat do značné 

míry za stabilní.  

O vývoji počtu ekonomických subjektů v kategorii malého a středního podnikání a jeho 

struktuře vypovídá Graf č. 2.1.   

Graf 2.1: Vývoj počtu MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPO, 2010 
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K 31. 12. 2009 vykazovalo podnikatelskou činnost v ČR celkem 991 206 právnických 

a fyzických osob, z toho 989 568 subjektů náleţelo do kategorie malý a střední podnik. Podíl 

MSP na celkovém počtu ekonomických subjektů tak dosahoval 99,8 %. Oproti roku 2008 

klesl počet MSP o 53 952 podniků, tj. 5,2 p.b.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, malé a střední podniky se významným způsobem podílí na celkové 

zaměstnanosti v ČR (62,33% v roce 2009). Oproti roku 2008 se jedná o nárůst o 1,4 p.b. 

Přehled o vývoji počtu zaměstnanců MSP nabízí Graf č. 2.2.  

 

Graf 2.2: Vývoj zaměstnanosti v sektoru MSP 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPO, 2010 
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Graf 2.3: Investice v sektoru MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: MPO, 2010 

 

 

Investice MSP (hmotné a nehmotné, včetně pozemků) dosáhly v roce 2009 hodnoty 329 892 

mil. Kč, coţ je o 58 256 mil. Kč méně neţ v roce 2008. V procentuálním vyjádření se jedná o 

pokles ve výši 15 %. K největšímu poklesu došlo v průmyslu, obchodu a sluţbách, naopak 

mírné zvýšení bylo zaznamenáno v peněţnictví.  

O schopnosti českých MSP uplatnit své zboţí na zahraničních trzích a obstát mezi zahraniční, 

nejen evropskou konkurencí vypovídá graf. č. 2.4, který zobrazuje vývoj zahraničního 

obchodu sektoru malého a středního podnikání.  

Graf 2.4: Zahraniční obchod v sektoru MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: MPO, 2010 
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V absolutní hodnotě vývoz MSP od roku 2005 nepřetrţitě narůstal. K meziročnímu sníţení 

vývozu o 66 250 mil. Kč, tj. o 5,78 p.b. však došlo v roce 2009. Podíl vývozu MSP na 

celkovém vývozu v roce 2009 dosáhl 50,73 %, coţ je oproti roku 2008 nárůst o 4,35 p.b. 

Podíl MSP na celkovém dovozu v roce 2009 vykazuje 57,36 % a oproti roku 2008 vzrostl 

o 1,08 p.b. Vyšší podíl MSP na celkovém dovozu odráţí skutečnost, ţe MSP často zajišťují 

dovozy i pro velké podniky.  

 

2.8.2 Srovnání českých MSP s průměrem EU 

V EU je registrováno 25,5 milionů firem a z toho 99,8 % jsou firmy v sektoru MSP, které 

zaměstnávají 60 % lidí, coţ představuje 2/3 ekonomicky aktivních obyvatel a vytváří 56,2 

% celkového obratu. Současný jednotný trh zahrnuje okolo 500 milionů potencionálních 

spotřebitelů a tvoří přes 46 % světového obchodu. Jednotný trh značně rozšiřuje rámec 

obchodně-ekonomických vztahů mezi členskými zeměmi. V současnosti jsou země EU 

hlavním partnerem ČR, kdy se podíl EU na českém vývozu pohybuje okolo 70 % a dovozu 

63 %. Obchodní styky podporuje také fakt, ţe se na území obou stran mohou usazovat 

jednotliví podnikatelé nebo společnosti.
11

 

Tab.: 2.1: Základní údaje o malých a středních podnicích v ČR a EU za rok 2008 

 Podniky Zaměstnanost Přidaná hodnota 

Česká republika              EU-27 Česká republika          EU-27 Česká republika           EU-27 

Počet Podíl Podíl Počet Podíl Podíl Mld. € Podíl Podíl 

Mikro 856 261 95,1 % 91,8 % 1 077 519 29,1 % 29,7 % 17 18,8 % 21,0 % 

Malé 35 285 3,9 % 6,9 % 693 604 18, 7 % 20,7 % 14 15,9 % 18,9 % 

Střední 7 212 0,8 % 1,1 % 733 587 19,8 % 17,0 % 18 20,0 % 18,0 % 

Malé a střední 

podniky 
898 758 99,8 % 99,8 % 2 504 710 67,6 % 67,4 % 49 54,8 % 57,9 % 

Velké 1513 0,2 % 0,2 % 1 199 348 32,4 % 32,6 % 40 45,2 % 42,1 % 

Celkem 900 271 100 % 100  % 3 704 058 100 % 100 % 89 100 % 100 % 

Zdroj: Evropská komise, 2009b  

Sektor malých a středních podniků v je v ČR zastoupen významným podílem mikropodniků, 

které tvoří 95 % všech podniků, přičemţ evropský průměr je zhruba 92 %. Podíl malých a 

                                                 
11

 S výjimkou Německa a Rakouska, které uvolní svůj prostor pro pracovní sílu a naše podnikatele a dělníky 

pravděpodobně v roce 2013. 
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samostatně středních podniků je v ČR niţší neţ v EU. Výsledný podíl malých a středních 

podniků souhrnně je prakticky totoţný s průměrem EU (99,8 %). 

Totéţ platí pro příspěvek českých MSP k zaměstnanosti (67,6 %), ačkoli podíl na 

zaměstnanosti malých firem je o něco niţší a podíl středních firem o něco vyšší neţ průměr 

EU. 

Co se týče příspěvku sektoru malých a středních podniků v ČR k celkovému hospodářství 

z hlediska přidané hodnoty, je o několik procentních bodů niţší neţ průměr EU v souhrnu i 

v jednotlivých kategoriích.   

Grafické srovnání vývoje počtu malých a středních podniků ve srovnání s vývojem v zemích 

EU nabízí graf č. 2.5:  

 

Graf 2.5: Počet malých a středních podniků 

 Zdroj: Evropská komise, 2009b  

 

Počet MSP v období 2002-2008 se podle odhadů zvýšil pouze o 3 p.b., coţ je výrazně méně 

oproti průměru EU, který činí 13 p.b. Čistý růst počtu podniků vykazuje zejména skupina 

středních podniků.  

Podobný trend zaznamenává i vývoj zaměstnanosti v sektoru MSP, o čemţ vypovídá graf č. 

2.6:  
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Graf 2.6: Zaměstnanost v malých a středních podnicích 

 Zdroj: Evropská komise, 2009b  

 

Ve stejném období činil růst zaměstnanosti českých MSP celkově pouze 1 p.b., coţ je oproti 

12 p.b. průměru EU výrazně niţší hodnota. Počet pracovních míst se sníţil zejména 

v mikropodnicích (o 8 p.b.), a to i přesto, ţe se počet mikropodniků mírně zvýšil. 

O poznání výraznější nárůst byl zaznamenán ve vývoji přidané hodnoty vytvořené malými a 

středními podniky v ČR. 

 

Graf 2.7: Přidaná hodnota vytvořená malými a středními podniky 

 Zdroj: Evropská komise, 2009b  

 

Podle odhadů, přidaná hodnota českých MSP v období 2002-2008 vzrůstala o 87 p.b., coţ je 

výrazně vyšší hodnota neţ průměr EU, který činí 27 p.b. 
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Do budoucna lze očekávat, ţe malí a střední podnikatelé budou i nadále početně výrazně 

převaţujícím prvkem podnikatelského sektoru a jako celek budou zabezpečovat zaměstnanost 

nadpoloviční většiny práceschopného obyvatelstva. Část těchto podnikatelů, zejména střední 

velikosti, bude úzce spolupracovat s velkými vysoce exportně orientovanými podniky 

působícími v České republice a v okolních zemích, nebo bude na těchto trzích působit 

samostatně, případně v aliancích. Tito podnikatelé se budou specializovat na výrobu nebo 

prodej výrobků a sluţeb s vysokou přidanou hodnotou, při jejichţ vývoji budou více neţ 

doposud vyuţívat výsledky tuzemského výzkumu a budou pronikat i mimo prostor EU.  

Malí a drobní podnikatelé budou vedle nich podnikat v oblasti tvorby software, designu a 

poskytování poradenství. Celkově se bude podnikatelský sektor vyznačovat zvýšenou 

poptávkou po kvalifikované pracovní síle. V rámci sektoru MSP budou převaţovat malé 

podnikatelské subjekty s výrobky a sluţbami zaloţenými na kvalitě a designu, které budou téţ 

částečně působit na trhu EU a to samostatně nebo v různém propojení na bázi dobrovolného 

sdruţování. Jejich hlavním trhem však bude trh tuzemský. Společně s mikropodniky budou 

působit významně na lokálních trzích v oborech spojených s cestovním ruchem a vyuţitím 

volného času, ve sluţbách, stavebnictví, vzdělávání a dopravě a budou zabezpečovat dostupné 

zaměstnání i pro méně kvalifikovanou pracovní sílu. 
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3 Charakteristika regionálních operačních programů ČR a 

analýza čerpání strukturální pomoci EU 

3.1 Rámec strukturální pomoci EU v ČR pro období 2007-2013 

Získávání finančních prostředků z fondů EU je v České republice realizováno prostřednictvím 

soustavy programových dokumentů a k tomu nezbytného institucionálního zajištění. Na 

evropské úrovni jsou nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány 

hlavní priority na programovací období 2007-2013. Na základě těchto zásad byl v České 

republice vypracován Národní strategický referenční rámec (NSRR), kde jsou specifikovány 

národní priority a popsány globální cíle a záměry, způsob řízení a koordinace politiky 

soudrţnosti na jejím území. Východiskem pro zpracování návrhu Národního strategického 

referenčního rámce byl Národní rozvojový plán České republiky (NRP), který byl schválen 

usnesením Vlády České republiky č. 175/2006, dne 22. února 2006 a popisuje hlavní 

rozvojové problémy země. Český Národní strategický referenční rámec byl Evropskou komisí 

přijat dne 27. července 2007 a následně po něm mohlo dojít ke schválení jednotlivých 

operačních programů, které jsou v současnosti jiţ v plné činnosti. Systém programování 

strukturální pomoci v EU v období 2007-2013 a způsob, jakým jsou operační programy 

zařazeny do soustavy strategických dokumentů znázorňuje obr. č 3.1. 

Obr. 3.1: Systém programování strukturální pomoci v EU v období 2007-2013 

 

Zdroj: Fondy EU, 2011a 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-2903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007�2013
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3.1.1 Nomenklatura územních statistických jednotek v ČR 

Díky samostatnému vývoji územněsprávního členění kaţdého státu existuje v Evropské unii 

27 různých systémů správního členění, coţ znesnadňuje vzájemné statistické srovnávání 

regionů pro účely politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS). Z tohoto důvodu byla 

v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS), 

která umoţňuje statistické monitorování a analýzu ekonomické a sociální situace v regionech 

EU. Tato jednotná nomenklatura definuje podle počtu obyvatel tři hlavní úrovně regionálního 

členění území:  

Tab. 3.1: Členění území podle jednotek NUTS 

Územní jednotka Doporučený min. počet obyv. Doporučený max. počet obyv. 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III
12

 150 000 800 000 

Zdroj: Fondy EU, 2011a 

 

Evropská územní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel od 

800 tisíc do 3 milionů, tedy úrovně NUTS II. České kraje tomuto počtu obyvatel většinou 

neodpovídají, a proto byly pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů na 

území našeho státu zřízeny regiony soudrţnosti, jejichţ území zahrnuje jeden či více českých 

krajů. Dohromady vzniklo 7 regionů soudrţnosti – Severozápad, Severovýchod, 

Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava. Regiony 

soudrţnosti neboli regiony NUTS II, pokrývají celou ČR mimo hlavní město. 

Tab. 3.2: Skladba regionů soudrţnosti v ČR 

Region soudrţnosti Kraj 

Severozápad Ústecký a Karlovarský 

Severovýchod Liberecký, Královéhradecký a Pardubický 

Střední Čechy Středočeský 

Jihozápad Plzeňský a Jihočeský 

Jihovýchod Vysočina a Jihomoravský 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 

Střední Morava Olomoucký a Zlínský 

Zdroj: Vlastní tvorba; 2011 

 

                                                 
12

 Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územněsprávního statistické členění, které však jiţ 

nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU, tzv. místní administrativní jednotky (LAU). 
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Geografické rozmístění regionů soudrţnosti na území ČR znázorňuje obrázek 3.2.  

Obr. 3.2: Mapa krajů (NUTS III) a regionů soudrţnosti (NUTS II) 

Zdroj: Fondy EU, 2011a 

 

3.1.2 Cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU v období 2007-2013 

V období 2007—2013 sleduje politika hospodářské a sociální soudrţnosti tři cíle, k jejichţ 

dosaţení má prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněno 347 

miliard EUR: 

 Cíl Konvergence: spočívá v podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 

úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 75 % 

průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Do roku 2013 bude poskytována 

dočasná podpora tzv. phasing-out regionům, kde byl HDP na obyvatele niţší neţ 75 % 

hodnoty v EU-15 (ukazatel HDP na hlavu vztaţený k průměru se zde zvýšil díky 

statistickému efektu rozšíření EU).  Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 

jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Cíl konvergence je financovaný z ERDF, ESF a 

FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou Hl. 

m. Prahy.  
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 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Je určen pro kohezní 

podporu mimo nejméně rozvinuté regiony na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které 

přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence (definované ukazatelem 

HDP/obyv. pod 75 % průměru EU). Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České 

republice pod něj spadá Hl. m. Praha.  

 Cíl Evropská územní spolupráce: Jedná se o stimulaci spolupráce na přeshraniční, 

mezinárodní a nadnárodní úrovni regionů NUTS III, nacházejících se podél všech 

vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III 

podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. 

Účelem spolupráce je nalezení společného řešení problémů jako jsou rozvoj měst, 

venkova a přímořských území, rozvoj ekonomických vztahů a vytváření sítí MSP. 

Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny 

regiony.  

 

Tab. 3.3: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS EU v období  

2007—2013 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
283 mld. € (cca 7 082, 80 

mld. Kč) 
81,54 % 

25,88 mld. € (cca 730,00 

mld. Kč) 
96,98 % 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

54,96 mld. € (cca 1 385,40 

mld. Kč) 
15,95 % 

419,09 mil. € (cca 11,73 

mld. Kč) 
1,56 % 

Evropská územní 

spolupráce 

8,72 mld. € (cca 218,55 mld. 

Kč) 
2,52 % 

389,05 mil. € (cca 10,97 

mld. Kč) 
1,46 % 

Celkem 347 mld. € 100,00 % 
26,69 mld. € (cca 752,70 

mld. Kč) 
100,00 % 

Pozn.: Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. 

Zdroj: Fondy EU, 2011d; vlastní úprava 

 

3.1.3 Nástroje politiky HSS EU v regionech ČR v období 2007-2013 

Politika HSS je realizována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

Prostředky ze strukturálních fondů jsou určeny pro ekonomicky slabší nebo jinak 
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znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové 

oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, 

hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony).  

V programovacím období 2007-2013 existují dva strukturální fondy, Evropský fond pro 

regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).  

Prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) plynou na investiční 

(infrastrukturní) projekty, jako jsou výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických 

zátěţí, budování stokových systémů, úpravy koryt řek, ale také podpora inovačního 

potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních 

areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní 

sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, 

investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění sluţeb 

elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech 

apod.  

Z Evropského sociálního fondu (ESF) jsou podporovány neinvestiční projekty, např. 

rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením, děti, 

mládeţ, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních 

vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí sluţeb 

zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, 

zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a 

modernizace kombinované a distanční formy studia, stáţe studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.  

Politika HSS EU je realizována také prostřednictvím Fondu soudržnosti (CF), který mezi 

strukturální fondy nepatří. Je určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli samotných 

regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, 

avšak jen se zaměřením na ochranu ţivotního prostředí a dopravní infrastrukturu většího 

rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, 

námořní a letecké dopravy). 
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3.1.4 Programový rámec strukturální pomoci EU v ČR 

V programovém období 2007-2013 je v ČR vyuţíváno 26 operačních programů, které jsou 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti.  

Cíl Konvergence, pod který spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města 

Prahy je realizován prostřednictvím osmi tématických programů a sedmi regionálních 

operačních programů. V ČR je v cíli konvergence alokováno 25,89 mld. EUR. Z této částky 

připadá přibliţně 21,23 mld. EUR na 8 tématických operačních programů: 

 OP Doprava. 

 OP Životní prostředí. 

 OP Podnikání a inovace. 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 Integrovaný operační program. 

 OP Technická pomoc. 

Zbylých 4,66 mld. EUR je pak rozděleno mezi 7 regionálních operačních programů: 

 ROP NUTS II Severozápad. 

 ROP NUTS II Severovýchod. 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

 ROP NUTS II Jihozápad. 

 ROP NUTS II Jihovýchod. 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko. 

 ROP NUTS II Střední Morava. 

Cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost podporuje regiony, které se nekvalifikovaly pro cíl 

Konvergence a v ČR pod něj spadá Hl. m. Praha. V tomto cíli je alokována částka 0,42 mld. 

EUR, která je rozdělena mezi 2 operačními programy: 

 OP Praha Konkurenceschopnost. 

 OP Praha Adaptabilita. 



34 

Pod cíl Evropská územní spolupráce spadají všechny regiony v ČR a je na něj přidělena 

částka 0,39 mld. EUR. Tento cíl je realizován prostřednictvím 9 operačních programů: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko. 

 OP Meziregionální spolupráce. 

 OP Nadnárodní spolupráce. 

 Síťový operační program ESPON 2013. 

 Síťový operační program INTERACT II. 

Grafické znázornění struktury programových dokumentů v ČR na období 2007-2013 obsahuje 

Příloha č. 1. 

 

3.1.5 Finanční rámec strukturální pomoci EU v ČR  

V programovém období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,69 

miliardy EUR. Další 4 miliardy EUR pak musí doloţit ČR, jelikoţ Evropská unie financuje 

maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v rámci kohezní politiky. 

Tab. 3.4: Alokace pro ČR v rámci politiky HSS EU v letech 2007-2013 

(v EUR, běţné ceny) 

Konvergence 25 883 511 035 

 Strukturální fondy 17 140 260 798 

 Fond soudrţnosti 8 819 022 439 

Konkurenceschopnost 419 093 449 

Přeshraniční a transnacionální spolupráce 389 051 107 

 z toho: přeshraniční 275 599 077 

 dodatečná přeshraniční 75 990 880 

 transnacionální 37 461 150 

Celkem soudrţnost  26 691 655 591 

Zdroj: Fondy EU, 2011b; vlastní úprava 

 



35 

Z tabulky je zřejmé, ţe absolutně nejvyšší podíl alokace ve výši 25 883,5 mil. EUR připadá 

na cíl Konvergence, přičemţ zhruba 17 140,3 mil. EUR z této částky pochází ze 

strukturálních fondů a zbylých 8 819,0 mil. EUR je přiděleno z Fondu soudrţnosti. V cíli 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je alokovaný objem finančních prostředků 

znatelně niţší, ve výši 419,1 mil. EUR. Nejniţší podíl finančních prostředků je pak přiřazen 

cíli Přeshraniční a transnacionální spolupráce, a sice 389,01 mil. EUR. Rozloţení finančních 

prostředků mezi cíle a jeho srovnání s EU graficky znázorňuje obrázek 3.3:   

 

Obr. 3.3: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v EU a ČR v období 

 2007–2013 

 

Zdroj: Fondy EU, 2011b 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, rozhodující podíl finančních prostředků v ČR i v EU připadá na cíl 

Konvergence, přičemţ v ČR je koncentrace prostředků do cíle 1 ještě výraznější. Rozdělení 

finančních prostředků logicky koresponduje se skutečností, ţe v rámci ČR se pro cíl 2 

kvalifikovala pouze Praha. O rozdělení finančních prostředků v rámci politiky HSS EU mezi 

jednotlivé operační programy v ČR vypovídá tabulka 3.5: 
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Tab. 3.5: Alokace pro ČR na roky 2007—2013 podle operačních programů 

Operační program Fond €, běţné ceny 

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546 

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884 

Ţivotní prostředí 

ERDF + FS 4 917 867 098 

ERDF 702 482 212 

FS 4 215 384 886 

Doprava 

ERDF + FS 5 759 081 203 

ERDF 1 155 443 650 

FS 4 603 637 553 

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162 

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986 

Severozápad ERDF 745 911 021 

Severovýchod ERDF 656 457 606 

Střední Čechy ERDF 559 083 839 

Jihozápad ERDF 619 651 254 

Jihovýchod ERDF 704 445 636 

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217 

Střední Morava ERDF 657 389 413 

Technická pomoc ERDF 247 783 172 

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
ESF 1 828 714 781 

Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005 

Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242 

Zdroj: Fondy EU, 2011b; vlastní úprava 

 

3.2 Regionální operační programy ČR v letech 2007-2013 

„Regionální politika Evropské unie, nazývaná téţ politika hospodářské a sociální soudrţnosti, 

je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj 

chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita ţivota obyvatel celé Evropské unie.―
13

 

Existence regionálních operačních programů tak odráţí samotnou podstatu kohezní politiky. 

Podpora a rozvoj ekonomiky a společnosti v konkrétním regionu prospívá ekonomickému 

rozvoji na celoevropské úrovni, neboť operační programy a jejich prioritní osy jsou navrţeny 

tak, aby odpovídaly záměrům politiky HSS. Realizace politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti je řízena principem programování, kdy jednotlivé projekty jsou vybírány podle 

potenciálu k odstranění problémů identifikovaných ve strategických dokumentech.  

 

3.2.1 Základní charakteristika ROP v ČR 

Oproti předchozímu programovacímu období byl na roky 2007-2013 Společný regionální 

operační program (SROP) nahrazen sedmi regionálními operačními programy (ROP). 

                                                 
13

 Fondy EU, [cit.: 10. 3. 2011]. 



37 

Tento krok měl napomoci lépe zohlednit konkrétní podmínky a potřeby daného regionu a 

podpořit tak ţádoucí naplňování principu subsidiarity. O projektech s regionálním významem 

je efektivnější rozhodovat na úrovni jednotlivých regionů. V případě Regionálních operačních 

programů se tak místní aktéři při uplatňování principu partnerství mohou více zapojit do 

ovlivňování budoucího ekonomického a sociálního rozvoje vlastního regionu
14

. 

Regionální operační programy: 

 ROP NUTS II Severozápad.  

 ROP NUTS II Severovýchod. 

 ROP NUTS II Střední Čechy.  

 ROP NUTS II Jihozápad. 

 ROP NUTS II Jihovýchod. 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko.  

 ROP NUTS II Střední Morava.  

 

3.2.2 Obecná struktura ROP 

Regionální operační programy mají jednotnou strukturu: 

 Úvod.  

 Zdůvodnění opodstatněnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické 

situace v dané oblasti, určitá charakteristika regionu).  

 Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů (definice cílů 

operačního programu, vazba na ostatní operační programy, národní dokumenty, soulad 

s politikami Společenství, vztah k horizontálním tématům).  

 Konkretizace zaměření operačního programu (jednotlivých prioritních os, oblastí 

podpory, typů relevantních projektů, vymezení příjemců podpory, monitorovací 

indikátory apod.).  

                                                 
14

 Zavedení sedmi ROPů oproti jedinému SROPu má i své záporné stránky a jednou z nich je nepochybně 

zvýšení administrativních nákladů na správu vyššího počtu operačních programů.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava
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 Realizační část programu (implementace, řídící orgány, kontrolní a auditní systém, 

publicita).  

 Finanční zajištění programu.   

 Přílohy.   

 

3.2.3 Finanční alokace ROP 

Všem sedmi regionálním operačním programům byla na programovací období 2007-2013 

přidělena celková alokace ve výši 4,659 miliard EUR, coţ představuje 18 %  všech 

prostředků na operační programy v rámci cíle Konvergence. Ze všech alokovaných 

prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti pro ČR na léta 2007-2013 ve výši 

26,69 miliard EUR tak podíl na ROPy představuje 17,5 %. Regionální operační programy 

jsou zaměřeny na investiční (infrastrukturní) projekty a veškeré podporované aktivity jsou 

financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje.   

Obr. 3.4: Alokace prostředků z fondů EU pro ROP ČR v cíli Konvergence 

Zdroj: Fondy EU, 2011c 
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Tab. 3.6: Rozpočty regionálních operačních programů v období 2007-2013 

ROP 
Příspěvek 

EU (mil. €) 

Národní 

kofinancování 

(mil. €) 

Celkem 

(mil. €) 
Podíl 

Celkem na 

obyvatele 

(€) 

Severozápad 745,91 131,63 877,54 16,0 % 767,2 

Severovýchod 656,46 115,85 772,31 14,1 % 511,5 

Střední Čechy 559,08 98,66 657,74 12,0 % 527,2 

Jihozápad 619,65 109,35 729,00 13,3 % 602,7 

Jihovýchod 704,45 124,31 828,76 15,1 % 497,2 

Moravskoslezsko 716,09 126,37 842,46 15,4 % 675,4 

Střední Morava 657,39 116,01 773,40 14,1 % 627,2 

Celkem 4 659,03 822,18 5 481,21 100,0 % 592,1 
Počet obyvatel k 1. 1. 2010. 

Zdroj: EU Office České spořitelny, 2011; vlastní zpracování  

 

Přestoţe jsou rozpočty jednotlivých regionálních operačních programů relativně vyrovnané, 

největší alokací ve výši 877,54 milionů EUR disponuje ROP regionu soudrţnosti 

Severozápad, zahrnující kraje Karlovarský a Ústecký. Podíl tohoto regionu na celkovém 

rozpočtu všech regionálních operačních programů dosahuje 16 %. Naopak nejniţší částka je 

vyměřena regionu soudrţnosti Střední Čechy, který odpovídá území Středočeského kraje. 

V absolutním vyjádření, včetně povinného národního spolufinancování ve výši 15 % celkové 

alokace ROP se jedná o částku 657, 74 milionů EUR, coţ v relativním vyjádření činí 12 %. 

Větší vypovídací hodnotu má však porovnání alokace Regionálních operačních programů 

v přepočtu na jednoho obyvatele, protoţe počet obyvatel se u jednotlivých regionů 

soudrţnosti liší. I po této úpravě si udrţuje prvenství v hodnotě 767,2 EUR na celé období 

2007-2013 ROP Severozápad. Nejméně prostředků na obyvatele, ve výši 497,2 EUR míří do 

regionu soudrţnosti Jihovýchod, který se skládá z kraje Vysočina a z kraje Jihomoravského.  

Je zřejmé, ţe aby bylo dosaţeno podpory vyváţeného rozvoje regionů v celé EU jako cíle 

kohezní politiky, pak by nejméně vyspělé regiony měly operovat s nejvíce prostředky z fondů 

EU a naopak. Nástrojem tohoto přerozdělování prostředků jsou samotné operační programy. 

V praxi však můţe být tento předpoklad omezen některými skutečnostmi a individuálními 

podmínkami jednotlivých krajů, jakou jsou různá vybavenost silnicemi II. a III. třídy, různé 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu apod. Tato rovnováha by však neměla být narušena 

nijak výrazně, přestoţe výpočet agregátního ukazatele HDP nedokáţe plně postihnout míru 

aktuálních strukturálních problémů jednotlivých regionů.  
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O vztahu mezi alokací jednotlivých regionálních operačních programů a ekonomickou 

vyspělostí daného regionu soudrţnosti vypovídá obrázek č. 3.5, kde je alokace programu 

přepočtena na 1 obyvatele regionu a ekonomická vyspělost je měřena ukazatelem hrubého 

domácího produktu v přepočtu na obyvatele vůči průměru celé ČR.  

 

Obr. 3.5: Závislost alokace ROP na ekonomické vyspělosti regionu NUTS II 

 

Zdroj: EU Office České spořitelny, 2011 

 

Podíváme-li se na celkové rozloţení jednotlivých ROP, můţeme konstatovat, ţe základní 

předpoklad vyváţenosti podpory je dodrţen. Méně vyspělé regiony podle ukazatele HDP 

disponují nejvyšším rozpočtem. Spojnice trendu vypovídá o tom, ţe ty regiony soudrţnosti, 

které se nachází nad její úrovní, jsou prostřednictvím svého ROP dotovány štědřeji, neţ by 

odpovídalo jejich ekonomické výkonnosti. Opak platí o regionech, které se nachází pod 

spojnicí trendu, neboť disponují niţším rozpočtem, neţ by jim náleţelo. Podle tohoto výpočtu 

vychází nejvíce nadhodnocen rozpočet regionu soudrţnosti Severozápad, nejvíce 

podhodnocen pak region soudrţnosti Severovýchod, který disponuje niţší alokací ze 

strukturálních fondů EU, neţ by odpovídalo jeho ekonomické výkonnosti. Jediným regionem, 

který se nachází na spojnici trendu a jeho alokace tedy podle tohoto výpočtu odpovídá jeho 

hospodářské výkonnosti je region soudrţnosti Střední Čechy.  
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3.2.4 Zaměření prioritních os v regionálních operačních programech 

Regionální operační programy se skládají z prioritních os rozdělujících program na logické 

celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, 

jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.  

Jak jiţ bylo řečeno, jedním z argumentů pro zavedení regionálních operačních programů 

místo jediného Společného regionálního operačního programu byly odlišné regionální 

podmínky či problémy a z nich vyplývající odlišné potřeby. Ve skutečnosti se však prioritní 

osy programů tak výrazně neodlišují, mnohdy jen výší alokace a názvem.  

Přestoţe je kaţdý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální 

radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně jsou jejich priority zaměřeny na 

obdobná témata: 

a) Dopravní dostupnost a obsluţnost 

V rámci této prioritní osy jsou aktivity zaměřeny na podporu kvalitního a efektivního 

vnitřního propojení center regionu v páteřních dopravních osách, napojení regionu na 

nadřazenou silniční síť či obnovu a zlepšení technického stavu silnic II. a III. třídy. Kromě 

podpory silniční dopravy je záměrem také zvýšení kvality letecké dopravy rozvojem dotčené 

infrastruktury a také zvýšení vyuţití potenciálu vodní cesty v regionech, kde na to existují 

vhodné přírodní podmínky. Neméně důleţité je také zvýšení atraktivity veřejné hromadné 

dopravy v regionu, například zaváděním integrovaných dopravních systémů či modernizací 

dopravních prostředků veřejné dopravy se zvláštním důrazem na specifický a ekologicky 

příznivý vozový park. Tyto prioritní osy nezapomínají ani na rozvoj infrastruktury pro 

cyklisty a pěší.  

b) Rozvoj území 

Rozvoj území je zajišťován např. přípravou území pro podnikání, bydlení a sluţby, 

revitalizacemi center měst a památkových zón, výstavbou a rekonstrukcemi objektů občanské 

vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, sociální a vzdělávací infrastruktury 

s regionálním významem (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), dále stavební obnovou a dostavbou veřejných 

prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyuţitelných staveb a 

ekologických zátěţí apod. 
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c) Rozvoj cestovního ruchu 

Smyslem prioritních os zabývajících se cestovním ruchem je budování a rozvoj atraktivit a 

infrastruktury cestovního ruchu v regionech, např. formou výstavby a rekonstrukcí 

turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) 

včetně doprovodné infrastruktury a značení. Dále sem patří rekonstrukce, modernizace a 

rozvoj ubytovacích kapacit a jejich rozšíření o návazné sluţby (sportovní zařízení vč. 

půjčoven sportovních potřeb, wellness sluţby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či 

technické památky nebo kulturní zajímavosti pro vyuţití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova 

sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, 

modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení, 

marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a komunikační technologie v 

oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod. 

d) Ostatní  

V některých ROP se objevují určité specifické oblasti, které nelze jednoznačně zařadit do 

ţádné z výše uvedených priorit. Sem patří např. zkvalitnění infrastruktury krizového řízení 

kraje (včetně integrovaného záchranného systému), budování image regionu ve vazbě na 

čtyři relevantní oblasti (nejlepší místo k ţivotu, ke studiu, podnikání a trávení volného času), a 

také Regionální rozvoj podnikání. Ten lze nepřímo podporovat např. rekonstrukcí, 

modernizací a revitalizací stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investicemi 

do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, 

podporou investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a 

učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností, rozvoj 

inovačních aktivit apod. 

 

3.2.5 Porovnání priorit jednotlivých regionálních operačních programů podle alokace 

Podíly prostředků jednotlivých prioritních os na celkové alokaci programů se u regionálních 

operačních programů výrazně neliší. Rozpočtově nejvýznamnější poloţkou je ve většině 

programů rozvoj měst a obcí, v některých případech pak dopravní obsluţnost. Souhrnný 

podíl těchto dvou priorit na celkovém rozpočtu operačního programu se pohybuje mezi 73 % 

a 85 %.  

 



43 

Obr. 3.6: Podíly prioritních os na celkové alokaci ROP  

 

Zdroj: EU Office České spořitelny, 2011 

 

Priorita Rozvoj měst a obcí je nejvíce podporována v ROP Moravskoslezsko a ROP 

Severozápad. Naopak nejméně prostředků do této prioritní osy míří v regionu soudrţnosti 

Jihovýchod. Na rozvoj dopravní obsluţnosti je nejvíce prostředků vyhrazeno v ROP 

Jihovýchod a ROP Jihozápad. Třetí největší podíl prostředků ROPů je shodně ve všech 

regionech alokován ve prospěch podpory rozvoje cestovního ruchu. Podíl na rozpočtu 

programu se pohybuje od 8,5 % v případě Moravskoslezka aţ k 20,3 % u NUTS II 

Severovýchod. Tematické oblasti zařazené do skupiny „ostatní― se na dotčených 

Regionálních operačních programech podílejí pouze 3 aţ 4 %. Kapitola Technická asistence 

je ve všech sledovaných případech tou rozpočtově nejmenší, s podílem okolo 3 %.  

Souhrnně je moţné konstatovat, ţe jednotlivé regionální operační programy se v zaměření 

prioritních os nijak výrazně neliší. Otázkou však zůstává, zda to svědčí také o poměrné 

homogenitě potřeb z pohledu regionálního rozvoje regionů soudrţnosti v České republice.  
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3.3 Charakteristika jednotlivých ROPů v ČR  

Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí, s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory. Za 

tímto účelem se obecně zaměřují na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně 

modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury a sluţeb cestovního 

ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na 

venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury.  

3.3.1 ROP NUTS II Severozápad 

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) je určen pro stejnojmenný 

region soudrţnosti sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Byl schválen Evropskou 

komisí dne 11. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti 

Severozápad. 

Globálním cílem ROP SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a 

sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, 

podnikání a ţivot obyvatel. Prostřednictvím zvyšování atraktivity regionu bude docházet 

k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.
15

 

Pro Regionální operační program NUTS II Severozápad je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 745,91 mil. EUR, coţ činí přibliţně 2,79 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 131,63 mil. EUR.  

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského 

rejstříku, profesní a zájmová sdruţení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další. 

ROP SZ se skládá z 5 prioritních os: 

 Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst 

 Prioritní osa 2: Integrovaná podpora místního rozvoje 

 Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obsluţnost 

 Prioritní osa 4: Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 

                                                 
15

 RR regionu soudrţnosti Severozápad, 2007. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb7bcc05-8842-4045-ad9e-721527433f09/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb7bcc05-8842-4045-ad9e-721527433f09/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb7bcc05-8842-4045-ad9e-721527433f09/Kontakty
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 Prioritní osa 5: Technická asistence 

Následující tabulka uvádí rozklad finančních alokací pro jednotlivé prioritní osy a oblasti 

podpory. 

Tab. 3.7: Finanční alokace ROP Severozápad 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Regenerace a rozvoj měst 8 521,5 39,9 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 3 664,4 17,1 

1.2 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých 

měst 

2 224,3 10,4 

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2 632,7 12,4 

2 Integrovaná podpora místního rozvoje 941,1 4,3 

2.1 
Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a 

osvěta veřejnosti 

93,1 0,4 

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 847,9 3,9 

3 Dostupnost a dopravní obsluţnost 7 289,8 34,0 

3.1 
Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a 

nadregionálního významu 

5 017,2 23,3 

3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti v regionu 2 272,6 10,7 

4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 4 098,3 18,1 

4.1 
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním 

ruchu 

2 562,1 12,0 

4.2 
Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích 

zařízení 

1 250,3 5,8 

4.3 
Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů 

cestovního ruchu 

285,8 1,3 

5 Technická asistence 584,5 2,7 

5.1 Podpora implementace ROP Severozápad 457,2 2,1 

5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 127,3 0,6 

 ROP SZ  21 435,2 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 

 

3.3.2 ROP NUTS II Severovýchod 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) je určen pro region 

soudrţnosti Severovýchod, který se skládá z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického 

kraje. Byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je Regionální 

rada regionu soudržnosti Severovýchod. 

Globálním cílem ROP SV je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, coţ povede ke 

zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a ţivot obyvatel. Prostřednictvím zvýšení 

atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického 

rozvoje EU.
16

 

                                                 
16

 RR regionu soudrţnosti Severovýchod, 2007. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
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Pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 656,46 mil. EUR, coţ činí přibliţně 2,46 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 115,85 mil. EUR. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdruţení, poskytovatelé zdravotních a 

sociálních sluţeb, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.  

ROP SV se skládá z 5 prioritních os:  

 Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury 

 Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí 

 Prioritní osa 3: Cestovní ruch 

 Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí 

 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

Tab. 3.8: Finanční alokace ROP Severovýchod 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Rozvoj dopravní infrastruktury 6 811,4 37,0 

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 4 273,2 22,5 

1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území 2 305,9 12,6 

1.3 Rozvoj mezinárodních letišť 232,3 1,9 

2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 7 192,7 34,0 

2.1 Rozvoj regionálních center 2 345,1 13,3 

2.2 Rozvoj měst 3 243,1 13,9 

2.3 Rozvoj venkova 1 604,5 6,8 

3 Cestovní ruch 3 868,6 22,0 

3.1 
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit 

v oblasti cestovního ruchu 
3 552,9 20,2 

3.2 
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního 

ruchu 
315,7 1,8 

4 Rozvoj podnikatelských aktivit 642,5 4,0 

4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 527,1 3,4 

4.2 

Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a 

učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a 

úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 

115,3 0,6 

5 Technická pomoc 572,0 3,0 

5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 506,8 2,7 

5.2 
Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 

Severovýchod 
65,2 0,3 

 ROP SV 19 087,1 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 
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3.3.3 ROP NUTS II Střední Čechy 

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy (ROP SČ) je určen pro region 

soudrţnosti Střední Čechy, který je totoţný s územím Středočeského kraje. Operační program 

byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je Regionální rada 

regionu soudržnosti Střední Čechy. 

Globálním cílem ROP SČ je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění 

vysoké kvality ţivota obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro 

bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.
17

  

Pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 559,08 mil. EUR, coţ činí přibliţně 2,09 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 98,66 mil. EUR. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji a obcemi, provozovatelé dráţní dopravy, profesní a zájmová sdruţení, nestátní neziskové 

organizace, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce a další.  

ROP SČ se skládá ze 4 prioritních os:  

 Prioritní osa 1: Doprava 

 Prioritní osa 2: Cestovní ruch 

 Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území 

 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 RR regionu soudrţnosti Střední Čechy, 2007. 
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Tab. 3.9: Finanční alokace ROP Střední Čechy 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Doprava 6 190,5 41,6 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 4 524,5 31,2 

1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy 1 666,1 10,4 

2 Cestovní ruch 2 390,6 18,0 

2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 714,4 5,4 

2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 1 438,7 10,8 

2.3 
Propagace a řízení turistických destinací Středočeského 

kraje 
237,4 1,8 

3 Integrovaný rozvoj území 6 959,9 37,0 

3.1 Rozvoj regionálních center 1 180,3 7,4 

3.2 Rozvoj měst 3 358,7 18,5 

3.3 Rozvoj venkova 2 420,9 11,1 

4 Technická pomoc 544,1 3,4 

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 438,9 1,9 

4.2 Informovanost a publicita programu 54,3 0,5 

4.3 Zvýšení absorpční kapacity 51,0 1,0 

 ROP SČ 16 085,1 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 

 

3.3.4 ROP NUTS II Jihozápad 

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) je určen pro region soudrţnosti 

Jihozápad, který se skládá  z Jihočeského a Plzeňského kraje. Operační program byl schválen 

Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je Regionální rada regionu 

soudržnosti Jihozápad. 

Globálním cílem ROP JZ je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu 

dlouhodobě udrţitelného zvyšování kvality ţivota obyvatel
18

. 

Pro Regionální operační program NUTS II Jihozápad je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 619,65 mil. EUR, coţ činí přibliţně 2,32 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 109,35 mil. EUR. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, 

profesní organizace, občané a další.  

 

ROP JZ se skládá ze 4 prioritních os:  

                                                 
18

 RR regionu soudrţnosti Jihozápad, 2010a. 
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 Prioritní osa 1: Dostupnost center. 

 Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí. 

 Prioritní osa 3: Rozvoj cestovního ruchu. 

 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

Tab. 3.10: Finanční alokace ROP Jihozápad 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Dostupnost center 7 888,0 44,5 

1.1 Modernizace regionální silniční sítě 5 438,1 30,7 

1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 157,3 0,9 

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 629,3 3,6 

1.4 Rozvoj regionálních letišť 550,6 3,1 

1.5 Rozvoj místních komunikací 1 112,6 6,2 

2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 5 758,5 32,5 

2.1 Integrované projekty rozvojových center 1 172,0 6,6 

2.2 Rozvojové projekty spádových center 995,7 5,6 

2.3 Revitalizace částí měst a obcí 598,8 3,4 

2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 

odborného školství 

936,7 5,3 

2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 727,8 4,1 

2.6 Rozvoj zdravotnické péče 1 327,5 7,5 

3 Rozvoj cestovního ruchu 3 550,8 20,0 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 2 418,1 13,6 

3.2 Revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví 

v rozvoji cestovního ruchu 

919,9 5,2 

3.3 Rozvoj sluţeb cestovního ruchu, marketingu a produktů 

cestovního ruchu 

212,8 1,2 

4 Technická pomoc 531,1 3,0 

4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů 

řídícího orgánu 

490,6 2,8 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 40,5 0,2 

 ROP JZ 17 728,4 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 

 

3.3.5 ROP NUTS II Jihovýchod 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudrţnosti 

Jihovýchod, který se skládá z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Operační program byl 

schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je Regionální rada 

regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Globálním cílem ROP JV je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek 

pro efektivní vyuţívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod 

prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení rozvojových pólů 

regionu, vedoucího k vyuţívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
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podmínek pro ţivot obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udrţitelného 

rozvoje.
19

 

Pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 704,45 mil. EUR, coţ činí přibliţně 2,64 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 124,31 mil. EUR. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední 

podnikatelé, občané a další. 

 

ROP JZ se skládá ze 4 prioritních os:  

 Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy 

 Prioritní osa 2: Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

 Prioritní osa 3: Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

 

Tab. 3.11: Finanční alokace ROP Jihovýchod 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Dostupnost dopravy 10 085,0 49,1 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 7 462,0 36,3 

1.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy 999,0 4,9 

1.3 
Obnova vozového parku dráţních vozidel hromadné 

přepravy osob 
1 101,1 5,3 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 522,9 2,6 

2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 3 857,0 19,1 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3 489,0 16,2 

2.2 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu 368,0 2,9 

3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských obcí 5 855,1 28,6 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 2 330,2 11,6 

3.2 Rozvoj regionálních středisek 1 468,4 7,1 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 1 118,0 5,4 

3.4 Veřejné sluţby regionálního významu 938,5 4,5 

4 Technická pomoc 693,2 3,4 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 520,4 1,7 

4.2 Podpora absorpční kapacity 172,9 1,7 

 ROP JV 20 490,3 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 

                                                 
19

 RR regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2007. 
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3.3.6 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS)  je určen pro region 

soudrţnosti Moravskoslezsko, který je svým územím totoţný s Moravskoslezským krajem. 

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. 

Globálním cílem ROP MS je urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost 

efektivnějším vyuţitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude dosaţeno zejména zvyšováním 

kvality ţivota obyvatel a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním 

podmínek pro práci i volný čas, zejména modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem 

dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu 

Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných podmínek pro podnikání a 

aktivním marketingem Moravskoslezského kraje
20

.  

Pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 716,09 mil. EUR,  coţ činí přibliţně 2,68 % veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 126,37 mil. EUR. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji či obcemi, Správa ţelezniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, 

vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové 

organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další. 

ROP MS se skládá ze 5 prioritních os:  

 Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura a dostupnost 

 Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu 

 Prioritní osa 3: Rozvoj měst 

 Prioritní osa 4: Rozvoj venkova 

 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

 

 

                                                 
20

 RR regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, 2007. 
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Tab. 3.12: Finanční alokace ROP Moravskoslezsko 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Regionální infrastruktura a dostupnost 8 350,1 40,3 

1.1/1.1.1 
Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, 

modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. Třídy 
3 725,4 14,5 

1.1/1.1.2 
Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na 

komunikacích, cyklo a pěší doprava 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 1 829,7 12,4 

1.3/1.3.1 
Rozvoj dopravní obsluţnosti/Integrace veřejné dopravy a 

rozvoj její infrastruktury 

2 130,0 10,4 

1.3/1.3.2 

Rozvoj dopravní obsluţnosti/Pořízení dopravních 

prostředků veřejné dopravy včetně specifického 

vozového parku 

1.4 
Infrastruktura integrovaného záchranného systému a 

krizového řízení 
665,0 3,0 

2 Podpora prosperity regionu 5 223,1 25,5 

2.1/2.1.1 
Infrastruktura veřejných sluţeb/Rozvoj infrastruktury pro 

vzdělávání 

2 470,7 9,8 

2.1/2.1.2 
Infrastruktura veřejných sluţeb/Rozvoj infrastruktury 

sociálních sluţeb 

2.1/2.1.3 

Infrastruktura veřejných sluţeb/Podpora zajištění 

efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických 

sluţeb 

2.1/2.1.4 

Infrastruktura veřejných sluţeb/Podpora rozvoje 

veřejných informačních sluţeb poskytovaných 

knihovnami 

2.2/2.2.1 

Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a 

modernizace turistické infrastruktury, doprovodných 

sluţeb a atraktivit cestovního ruchu 

1 742,4 8,8 
2.2/2.2.2 

Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně 

ubytovacích zařízení 

2.2/2.2.3 
Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických 

informačních center 

2.2/2.2.4 
Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace 

v cestovním ruchu 

2.3 Podpora vyuţívání brownfields 815,1 6,3 

2.4 Marketing regionu 195,0 0,6 

3 Rozvoj měst  4 882,3 23,8 

3.1 Rozvojové póly regionu 3 066,1 15,0 

3.2 Subregionální centra 1 816,1 8,8 

4 Rozvoj venkova 1 462,7 7,0 

4.1 Rozvoj venkova 1 462,7 7,0 

5 Technická asistence 698,0 3,4 

5.1 Implementace operačního programu 663,2 3,2 

5.2 Podpora absorpční kapacity 34,8 0,2 

 ROP MS 20 616,1 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 
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3.3.7 ROP NUTS II Střední Morava 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP SM) je určen pro region 

soudrţnosti Střední Morava, který se skládá z Olomouckého a Zlínského kraje. Operační 

program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. 

Globálním cílem ROP SM je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti 

regionu a ţivotní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu
21

.  

Pro Regionální operační program NUTS II Střední Morava je z ERDF v cíli Konvergence 

vyčleněno 657,39 mil. €,  coţ činí přibliţně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 116,01 mil. €. 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji a obcemi, Správa ţelezniční dopravní cesty, provozovatelé dráţní dopravy, zájmová 

sdruţení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových 

zónách a další. 

ROP MS se skládá ze 4 prioritních os:  

 Prioritní osa 1: Doprava 

 Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

 Prioritní osa 3: Cestovní ruch 

 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 RR regionu soudrţnosti Střední Morava, 2007. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4452d443-db19-45d3-a8c8-0c83701dcb81/Kontakty-(1)
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Tab. 3.13: Finanční alokace ROP Střední Morava 

Číslo prioritní 

osy / oblasti 

podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory 
Alokace v mil. 

Kč 

Podíl na 

celkové alokaci 

v % 

1 Doprava 7 002,2 38,8 

1.1/1.1.1 Regionální dopravní infratruktura/Silnice II. a III. Třídy 
4 367,4 21,8 

1.1/1.1.2 Regionální dopravní infratruktura /Letiště 

1.2/1.2.1 
Veřejná doprava/Rozvoj integrovaného dopravního 

systému, přestupní terminály a zastávky 

1 893,8 13,9 

1.2/1.2.2 Veřejná doprava/Obnova vozidel ţeleznic 

1.2/1.2.3 
Veřejná doprav/Obnova dráţních vozidel – trolejbusy a 

tramvaje 

1.2/1.2.4 
Veřejná doprava/Obnova vozidel v systému veřejné 

dopravy 

1.3 Bezmotorová doprava 741,1 3,1 

2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 7 809,5 39,4 

2.1 Rozvoj regionálních center 1 039,1 5,5 

2.2/2.2.1 Rozvoj měst/Fyzická revitalizace území 

3 753,4 16,9 

2.2/2.2.2 Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb 

2.2/2.2.3 Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 

2.2/2.2.4 Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví 

2.2/2.2.5 
Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj volnočasových 

aktivit 

2.2/2.2.6 Rozvoj měst/Rozvoj krizové infrastruktury 

2.2/2.2.7 
Rozvoj měst/Úpravy infrastruktury s ohledem na 

integraci marginalizovaných skupin společnosti 

2.2/2.2.8 
Rozvoj měst/Rozvoj finančních nástrojů a pilotní 

projekty 

2.3/2.3.1 Rozvoj venkova/Fyzická revitalizace území 
2 829,1 14,6 

2.3/2.3.2 Rozvoj venkova/Sociální infrastruktura 

2.4 Podpora podnikání 187,9 2,4 

3 Cestovní ruch 3 691,7 18,6 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 804,8 4,1 

3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby 726,8 4,1 

3.3/3.3.1 

Podnikatelská infrastruktura a sluţby/Podnikatelská 

infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí 

podpory 3.1 

1 948,3 9,3 
3.3/3.3.2 

Podnikatelská infrastruktura a sluţby/Podnikatelská 

infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí 

podpory 3.2 

3.3/3.3.3 
Podnikatelská infrastruktura a sluţby/Aquaparky, 

golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště 

3.4 Propagace a řízení 211,8 1,1 

4 Technická pomoc 630,4 3,3 

4.1 
Podpora řídících,implementačních a kontrolních úkolů 

řídícího orgánu 
424,1 2,2 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 206,3 1,1 

 ROP SM 19 133,9 100,0 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 
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3.4 Realizace a vyuţití regionálních operačních programů v ČR 

Úspěšnost čerpání operačních programů lze posuzovat z několika úhlů pohledu. Tím 

nejideálnějším způsobem je analýza konečných efektů jednotlivých projektů. To se však 

potýká s celou řadou úskalí. Úspěšný projekt a potaţmo celý operační program by měl svou 

realizací přispět k ekonomickému, sociálnímu či environmentálnímu rozvoji regionu. V praxi 

je však velmi obtíţné aţ nemoţné oddělit dopad jednoho konkrétního projektu od vlivu 

dalších projektů, aktivit a procesů.  

 

3.4.1 Analýza finančního pokroku čerpání strukturální pomoci v ROPech 

Dalším hlediskem úspěšnosti programu můţe být porovnání aktuálního čerpání podle zájmu 

ze strany řešitelů projektů o dotace.
22

 Nejţádanější regionální programy můţeme určit podle: 

a) Objemu předloţených ţádostí o dotaci  

Objem předloţených ţádostí o dotaci je vztaţen k celkové alokaci operačního programu a 

následné pořadí regionů soudrţnosti je pak stanoveno podle podílu podaných ţádostí na 

celkové alokaci v procentuálním vyjádření.  

Tab. 3.15: Podané projektové ţádosti ROP (stav k 3. březnu 2011) 

Podané ţádosti o podporu 

ROP mil. Kč % alokace 

Jihozápad
23

 46 710,9 261,1 % 

Severovýchod 36 691,1 191,0 % 

Severozápad 33 618,2 155,5 % 

Střední Čechy 24 471,0 150,9 % 

Jihovýchod 30 502,2 147,9 % 

Moravskoslezsko 27 445,8 132,1 % 

Střední Morava 24 979,8 129,7 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

 

Jednoznačně největší objem projektových ţádostí – v absolutním i relativním měřítku – byl 

podán v ROP Jihozápad, kde objem předloţených ţádostí o více neţ 160 % převyšuje 

celkový objem alokace. Naopak nejméně ţádostí o dotaci bylo v poměru vůči celkové alokaci 

                                                 
22

 V ideálním případě by mělo být hodnocení prováděno na konci programovacího období v roce 2013, resp. 

v roce 2015 (při akceptaci pravidla „N+2―), nicméně i průběţné výsledky poskytují relevantní údaje. 
23

 Pořadí dle výše alokace v %. 
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programu podáno v ROP Střední Morava (129,7 %). Na výrazný zájem ţadatelů o dotace 

z regionálních operačních programů poukazuje skutečnost, ţe u všech programů byly podány 

ţádosti ve větší souhrnné částce, neţ představuje jejich celková alokace na roky 2007-2013. 

Ve srovnání regionálních operačních programů jsou však z tohoto hlediska zjevné značné 

rozdíly, kdy nejúspěšnější ROP dosahuje dvojnásobného výsledku oproti nejméně 

úspěšnému.  

 

b) Objemu schválených projektových ţádostí 

Objem podaných ţádostí o dotace nevypovídá o tom, jaké mnoţství projektů bylo skutečně 

schváleno. Tento nedostatek odstraňuje jiný ukazatel, a to procento schválených projektových 

ţádostí vůči alokaci programu. Schválenou dotací rozumíme finanční poţadavek 

projektového záměru, na který jiţ bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, či došlo 

k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na základě rozhodnutí řídícího orgánu. 

Tab. 3.16: Schválené projektové ţádosti ROP (stav k 3. březnu 2011) 

Projekty s vydaným rozhodnutím/Podepsanou smlouvou 

ROP mil. Kč % alokace 

Severovýchod 14 998,4 78,1 % 

Jihovýchod 15 788,2 76,6 % 

Severozápad 15 598,2 72,2 % 

Jihozápad 11 808,9 66,0 % 

Střední Čechy 9 978,1 61,5 % 

Střední Morava 9 378,4 48,7 % 

Moravskoslezsko 9 997,7 48,1 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

 

Vidíme, ţe procento alokace schválených ţádostí je podstatně niţší neţ procento všech 

předloţených projektových ţádostí. Je poměrně překvapivé, ţe v předchozím srovnání 

nejúspěšnější ROP Jihozápad se nyní umístil aţ na 4. pozici. Vedoucí místo obsadil s 

výsledkem cca 78 % alokace region soudrţnosti Severovýchod. Nejhoršího výsledku, ani ne 

poloviny celkové alokace, dosahuje region soudrţnosti Moravskoslezsko. Tato skutečnost 

však nemusí být vnímána pouze negativně. Přestoţe jsou hodnotící kritéria projektů 

harmonizována, můţe nízké procento schválených dotací vypovídat také o větší náročnosti při 

hodnocení jednotlivých projektů ze strany jejich posuzovatelů. ROP Moravskoslezsko navíc 

dosáhl niţšího výsledku jiţ v předchozím srovnání podle předloţených ţádostí o dotace.  
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c) Objemu proplacených prostředků příjemcům v ROP 

Největší rezervy vykazují regionální operační programy ve fázi samotného vyplacení dotace. 

Je to poměrně logické, protoţe ve většině případů jsou projekty řešiteli realizovány za pomoci 

vlastních či cizích zdrojů a dotace jim je vyplacena aţ zpětně. Proto dochází  k výrazným 

časovým prodlevám v čerpání prostředků z operačních programů.  

Tab. 3.17: Proplacené prostředky příjemcům v ROP (stav k 3. březnu 2011) 

Proplacené ţádosti o podporu 

ROP mil. Kč % alokace 

Jihovýchod 9 908,9 48,1 % 

Severovýchod 9 179,0 47,8 % 

Střední Morava 8 327,4 43,2 % 

Severozápad 7 647,2 35,4 % 

Jihozápad 5 517,0 30,8 % 

Střední Čechy 4 621,5 28,5 % 

Moravskoslezsko 5 173,3 24,9 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

 

Z tohoto hlediska je nejúspěšnější region soudrţnosti Jihovýchod, který vyplatil téměř 

polovinu své alokace. Těsně za ním s téměř shodným výsledkem se umístil region soudrţnosti 

Severovýchod. Naopak nejhůře si stojí opět region soudrţnosti Moravskoslezsko, který 

doposud vyplatil pouze jednu čtvrtinu své alokace. 

 

d) Objemu certifikovaných prostředků v rámci jednotlivých ROP  

S objemem certifikovaných prostředků souvisí pravidlo N+3/N+2
24

, podle kterého musí být 

alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro 

alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje 

pravidlo n+2
25

. Část rozpočtových závazků dosud otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace 

roku 2013, bude automaticky zrušena, pokud k ní Evropská komise neobdrţí přijatelnou 

ţádost o platbu do 31. března 2017. Prostředky, které nejsou z příslušné alokace vyčerpány do 

daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení závazku, coţ znamená, ţe alokace 

                                                 
24

 Administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti. 
25

 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna 

Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007, kdy byl 

rozpočtový závazek na rok 2007rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období.  
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podpory na daný rok je sníţena o nevyčerpané finanční prostředky a tyto jsou navráceny zpět 

do rozpočtu EU. O stavu certifikovaných výdajů v rámci ROPů vypovídá tabulka 3.18. 

Tab. 3.18 Certifikované výdaje předloţené EK (stav k 3. březnu 2011) 

Certifikované výdaje 

ROP mil. Kč % alokace 

Jihovýchod 7 119,6 34,5 % 

Střední Morava 6 404,9 33,3 % 

Severovýchod 6 070,1 31,6 % 

Severozápad 5 497,3 25,4 % 

Moravskoslezsko 3 691,7 17,8 % 

Střední Čechy 2 219,3 13,7 % 

Jihozápad 660,6 3,7 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

Co se týče objemu certifikovaných prostředků v rámci jednotlivých ROP, nejúspěšnějším 

regionem soudrţnosti je NUTS II Jihovýchod s výsledkem 34,5 % celkové alokace. Těsně za 

ním se umístil region soudrţnosti Střední Morava s 33,3 %. Překvapivě nejhoršího výsledku 

dosahuje ROP Jihozápad, a to pouhých 3,7 % alokace. 

Na konci roku 2011 budou řídicí orgány regionálních operačních programů poprvé 

konfrontovány s plněním pravidla n+3, a to pro alokaci roku 2008. Dle tohoto pravidla musí 

být na konci roku 2011 certifikovány výdaje ve výši přibliţně 15 % celkové alokace 

operačního programu na celé programové období 2007–2013. 

Jak uvádí měsíční monitorovací zpráva za únor roku 2011, k 3. únoru 2011 pravidlo n+3 pro 

alokaci roku 2008 splňují čtyři regionální operační programy – ROP Jihovýchod, ROP 

Střední Morava, ROP Severovýchod a ROP Moravskoslezsko. 

3.4.2 Úspěšnost čerpání za oblasti podpory 

Úspěšnost čerpání regionálních operačních programů lze analyzovat také na úrovni 

jednotlivých oblastí podpory, coţ nám umoţní získat konkrétnější představu o věcném vyuţití 

ROP.  

a) Oblasti podpory podle objemu předloţených ţádostí o dotaci  

Zájem o jednotlivé oblasti podpory budeme posuzovat opět podle objemu předloţených 

ţádostí o dotaci v dané oblasti v poměru k její celkové alokaci.  
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Tab. 3.18: Objem podaných ţádostí v oblastech podpory ROP (stav k 3. březnu 2011) 

Ţádosti o dotaci 

ROP Oblast podpory mil. Kč % alokace 

Severozápad 2.2 Investice pro zlepšení fyzické 

infrastruktury 
5 063,2 592,9 % 

Jihozápad 2.3 Revitalizace částí měst a obcí 3 552,1 588,1% 

Jihozápad 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, 

středního a vyššího odborného školství 
5 432,8 574,7 % 

Jihozápad 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 12 425,8 509,3 % 

Střední Čechy 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 

cestovního ruchu 
3 533,0 490,3 % 

Jihovýchod 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 4 729,9 421,0 % 

Jihozápad 1.5 Rozvoj místních komunikací 4 656,8 415,1 % 

Jihozápad 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální 

integraci 
2 932,2 399,3 % 

Severozápad 1.2 Podpora revitalizace a regenerace 

středních a malých měst 
8 225,1 366,6 % 

Moravskoslezsko 4.1 Rozvoj venkova 5 329,8 362,3 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

Nejúspěšnější oblastí podpory byla ve sledovaném období oblast 2.2 Investice pro zlepšení 

fyzické infrastruktury regionu soudrţnosti Severozápad. Zájem o projekty realizovatelné 

v této oblasti je ve srovnání s alokací téměř šestinásobný.  

Deset nejţádanějších oblastí podpory je zaznamenáno u pěti regionálních operačních 

programů – Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Jihovýchod a Moravskoslezsko, přičemţ 

nejčastěji je zastoupen ROP Jihozápad (v pěti případech).  

b) Oblasti podpory podle objemu schválených projektových ţádostí 

Jiné výsledky získáme, pokud porovnáme jednotlivé oblasti podpory podle objemu 

schválených dotací, tedy dotací potvrzených oficiálním dokumentem.  

Tab. 3.19: Objem schválených projektových ţádostí v oblastech podpory ROP 

(stav k 3. březnu 2011) 

Ţádosti o dotaci 

ROP Oblast podpory mil. Kč % alokace 

Jihovýchod 3.4 Veřejné sluţby regionálního významu 1 436,30 152,4 % 

Jihovýchod 1.3 Obnova vozového parku dráţních vozidel 

hromadné přepravy osob 
1 488,7 134,7 % 

Severovýchod 1.2 2 816,1 121,2 % 

Jihovýchod 3.2 Rozvoj regionálních středisek 1 696,0 115,0 % 

Moravskoslezsko 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného 

systému a krizového řízení 
690,1 103,3 % 

Severovýchod 2.3 Rozvoj venkova 1 633,8 101,3 % 

Jihozápad 2.3 Revitalizace částí měst a obcí 601,0 99,5 % 

Severovýchod 2.2 Rozvoj měst 3 215,1 98,7 % 

Jihozápad 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, 

středního a vyššího odborného školství 
933,4 98,7 % 

Jihovýchod 4.2 Podpora absorpční kapacity 171,6 98,5 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 
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Největší objem projektových ţádostí byl schválen v ROP Jihovýchod, oblasti podpory 3.4 

Veřejné sluţby regionálního významu, kde podíl schválených dotací přesáhl o více neţ 

polovinu celkovou alokaci oblasti podpory. Bude tedy nutné přistoupit k realokaci části 

prostředků z jiných oblastí podpory či jiných prioritních os. Nejčastěji je z tohoto hlediska 

mezi deseti nejţádanějšími ROPy zastoupen region soudrţnosti Jihovýchod.    

 

c) Oblasti podpory podle objemu proplacených prostředků příjemcům  

Posledním hlediskem v našem výčtu je hledisko vyplacených dotací, tedy dotací doručených 

na účty realizátorů projektů. 

Tab. 3.20: Objem prostředků proplacených příjemcům (stav k 3. březnu 2011)   

Ţádosti o dotaci 

ROP Oblast podpory mil. Kč % alokace 

Jihovýchod 3.4 Veřejné sluţby regionálního významu 883,6 93,8 % 

Jihovýchod 3.2 Rozvoj regionálních středisek 1 293,2 87,7 % 

Moravskoslezsko 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného 

systému a krizového řízení 
553,9 82,9 % 

Severovýchod 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní 

infrastruktury 
3 323,6 77,4 % 

Střední Morava 1.3 Bezmotorová doprava 538,3 72,3 % 

Severovýchod 2.2 Rozvoj měst 2 295,8 70,4 % 

Severovýchod 2.3 Rozvoj venkova 1 071,3 66,4 % 

Jihovýchod 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením 

ROP JV 
347,0 66,2 % 

Moravskoslezsko 2.3 Podpora vyuţívání brownfields 536,9 65,6 % 

Moravskoslezsko 5.1 Implementace operačního programu 438,4 65,6 % 

Zdroj: MMR, 2011b; vlastní zpracování 

 

Zde je na vedoucí pozici region soudrţnosti Jihovýchod s oblastí podpory 3.4 Veřejné sluţby 

regionálního významu. Prvních deset pozic poměrně rovnoměrně zabírají čtyři vedoucí 

regiony soudrţnosti – Jihovýchod, Moravskoslezsko, Severovýchod, a také Střední Morava.  
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4 Analýza a hodnocení podpory rozvoje malého a středního  

podnikání v Regionálních operačních programech ČR 

Navzdory skutečnosti, ţe rozvojem podnikání v nejuţším slova smyslu se prioritně zabývá 

tématický Operační program podnikání a inovace (OP PI), regionální operační programy 

mohou významně přispět k vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj podnikatelské aktivity. 

Shodně ve všech regionálních operačních programech je podnikatelská aktivita identifikována 

jako stěţejní faktor ţivotaschopnosti místní ekonomiky. Z pohledu podpory podnikání jsou 

tyto programy zaměřeny na investice do podnikatelské infrastruktury a související 

infrastruktury s cílem celkového zvýšení atraktivity měst a obcí pro podnikání a investice, a 

následného zlepšení ekonomického postavení regionu. 

Investice do zlepšování podnikatelské infrastruktury jsou tedy určitým globálním aspektem 

podpory podnikání v rámci regionálních operačních programů, kdy téměř kaţdá prioritní osa 

vede ve svém důsledku ke zlepšení podnikatelského prostředí. Místní podnikatelské subjekty, 

především poskytovatelé sluţeb, patří téměř vţdy k cílovým skupinám, kterým plyne 

prospěch z dosaţení globálních cílů jednotlivých prioritních os. Regionální operační 

programy však obsahují také druhý, méně významný, ale nikoliv zanedbatelný přínos ve 

smyslu podpory podnikání a to ten, ţe podnikatelské subjekty, včetně malých a středních 

podnikatelů, se ve vymezených případech mohou stát sami příjemci finančních prostředků 

z regionálních operačních programů.  

 

4.1 Identifikace podpory MSP v ROPech 

V rámci identifikace podpory MSP jsou do analýzy zahrnuty ty prioritní osy, resp. oblasti 

podpory, ve kterých jsou jako příjemci podpory vymezeny malé a střední podniky a také 

podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), bez uţší specifikace velikostní 

kategorie. Jinými slovy vycházíme z předpokladu, ţe podnikatelský subjekt rovná se subjekt, 

ve kterékoliv velikostní kategorii, tedy včetně MSP. 

Z věcného hlediska se drobní podnikatelé jako příjemci podpory vyskytují ve všech 

regionálních operačních programech minimálně v prioritních osách zaměřených na rozvoj 

cestovního ruchu. Většina programů však podnikatelským subjektům zpřístupnila také 

alespoň jednu oblast podpory v rámci své prioritní osy, která se zabývá rozvojem dopravní 

infrastruktury a dopravní obsluţnosti obecně. Ojediněle se pak podnikatelské subjekty 

objevují mezi příjemci podpory z prioritních os zaměřených na udrţitelný rozvoj měst a 
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venkovských sídel a zcela logicky jsou pak podnikatelské subjekty příjemci podpory 

v prioritních osách zabývajících se jmenovitě rozvojem podnikatelského prostředí a 

infrastruktury. Konkrétním vymezením relevantních prioritních os za kaţdý ROP se zabývá 

podkapitola 4.1.1. 

 

4.1.1 ROP Severozápad 

Na území regionu soudrţnosti Severozápad bylo k 31. 12. 2010 evidováno 258 744 

ekonomických subjektů, z nichţ 99 130 subjektů představují MSP. Přestoţe počet MSP 

v tomto regionu ve sledovaném období kolísal, trend rozvoje MSP je poměrně příznivý.   

Tab. 4.1: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Severozápad podle  

velikostní kategorie 
 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

245 897 249 720 256 323 255 600 258 744 

Neuvedeno 154 236 165 325 157 857 155 757 159 133 

Počet 

zaměstnanců 

 

0 65 409 58 035 72 214 74 408 74 456 

1-9  20 456 20 550 20 487 19 831 19 610 

10-49  4 484 4 495 4 433 4 336 3997 

50-249 1 121 1 116 1 140 1 093 1 067 

Celkem MSP 91 470 84 196 98 274 99 668 99 130 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 

 

Podnikatelská aktivita v regionu soudrţnosti Severozápad je však v důsledku historického 

vývoje a probíhající transformace místní ekonomiky znatelně niţší neţ na národní úrovni, a 

zároveň se potýká s výraznými rozdíly mezi jednotlivými okresy. Je to důsledek jak stávající 

hospodářské struktury, tak odlišného přístupu k podnikatelské aktivitě ve vyspělých a 

zaostávajících oblastech. Rozvoj podnikatelské aktivity je nutné dále podporovat zejména 

přípravou nových či revitalizací starých nevyuţitých ploch a objektů pro rozvoj podnikání.  

V ROP Severozápad mají podnikatelské subjekty, mezi nimi malí a střední podnikatelé, 

moţnost čerpat dotace ze dvou prioritních os: 
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Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obsluţnost 

Oblast podpory:  

 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu 

V rámci této oblasti podpory jsou podnikatelské subjekty, mezi nimi MSP vymezeni jako: 

Tab.4.2: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty 

(právnické a fyzické osoby) – provozovatelé 

dráţní dopravy 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) aţ c) zákona); 

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 

dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní 

cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o 

státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SZ, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 4 − Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory:  

 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 

 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 

Pro tyto tři oblasti podpory, jsou podnikatelé jako moţní příjemci prostředků definováni jako: 

Tab.4.3: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty s delší neţ dvouletou účetní 

historií  

(právnické a fyzické osoby) 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) aţ c) zákona); 

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SZ, 2007; vlastní zpracování 
 
Přehled o rozloţení finanční podpory podnikatelských subjektů mezi prioritní osy 

regionálního operačního programu nabízí tabulka 4.4.  
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Tab. 4.4 : Struktura prioritních os ROP SZ zaměřených na MSP 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

prioritní ose 

Podíl oblasti 

podpory na 

ROP 

Alokace 

v mil. Kč 

3 Dostupnost a 

dopravní 

obsluţnost 

3.2 Rozvoj dopravní 

obsluţnosti regionu 
33,96 % 31,45 % 10,68 % 2 272,6 

4 Udrţitelný 

rozvoj cestovního 

ruchu 

4.1 Budování a 

rozvoj atraktivit a 

infrastruktury CR 

19,12 % 

62,51 % 11,95 % 2 562,1 

4.2 Zlepšování 

kvality a nabídky 

ubytovacích a 

stravovacích 

zařízení 

30,49 % 5,83 % 1 250,3 

4.3 Podpora 

marketingu a tvorby 

a rozvoje produktů 

cestovního ruchu  

7,00 % 1,34 % 285,8 

Celkem   29,8 % 6 370,8 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

ROP SZ nabízí podnikatelským subjektům moţnost čerpat finanční prostředky z prioritní osy 

3 a 4. V prioritní ose 3 se jedná pouze o oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti 

regionu, s alokací 2 272,6 mil. Kč, coţ představuje 10,68 % celkové alokace ROP SZ. 

Prioritní osa 4 je podnikatelským subjektům přístupná ve všech oblastech podpory, 

v souhrnné výši alokace 4 098,2 mil. Kč, tedy 19,12 % podílu na ROP. Celkově tak ROP SZ 

umoţňuje podnikatelským subjektům ţádat o podporu ve výši 6 370,8 mil. Kč, coţ 

představuje 29,8 % celkové alokace regionálního operačního programu. 

 
4.1.2 ROP Severovýchod 

Na území regionu soudrţnosti Severovýchod bylo k 31. 12. 2010 evidováno 361 774 

ekonomických subjektů, z nichţ 157 306 ekonomických subjektů zastupuje kategorie malých 

a středních podniků. Ty se nejvíce podílejí na celkové zaměstnanosti v regionu a v 90. letech 

absorbovaly značnou část pracovní síly, která by v souvislosti s restrukturalizací a rozpadem 

velkých, dříve státních firem, přešla na úřady práce. 
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Tab. 4.5: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Severovýchod podle 

velikostní kategorie 
 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

342 036 347 375 354 559 353 838 361 774 

Neuvedeno 196 036 212 249 201 006 198 873 204 232 

Počet 

zaměstnanců 
 

0 108 135 97 285 115 936 118 442 121 848 

1-9  29 297 29 245 29 085 28 284 27 825 

10-49  6 638 6667 6 585 6 441 6 056 

50-249 1677 1675 1702 1571 1577 

Celkem MSP 145 747 127 872 153 308 154 738 157 306 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 

 

Kromě intenzivního rozvoje malého a středního podnikání je region soudrţnosti 

Severovýchod charakteristický rovnoměrným rozloţením malých a středních firem po celém 

území. To má velký význam pro zaměstnanost a vypovídá o schopnosti obyvatel regionu 

získat a udrţet ekonomickou aktivitu a uplatnit své schopnosti na trhu. 

Za účelem vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání, které umoţní vznik nových 

pracovních míst a v konečném důsledku přispějí ke sníţení nezaměstnanosti v regionu, by 

měla být podporována výstavba a rekonstrukce potřebné podnikatelské infrastruktury a další 

podpůrné podmínky. 

Tento záměr podporuje mimo jiné skutečnost, ţe podnikatelské subjekty mohou ţádat v rámci 

ROP SV o dotace ze 3 prioritních os, z nichţ jedna je výhradně zaměřena na rozvoj 

podnikatelského prostředí.  

Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury  

Oblast podpory:  

 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území  

Příjemci z řad podnikatelských subjektů jsou vymezeni zákonem: 

Tab.4.6: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty 

(právnické a fyzické osoby)  

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SV, 2007; vlastní zpracování 
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Prioritní osa 3 - Cestovní ruch  

Oblast podpory: 

 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR  

V této oblasti podpory jsou podmínky pro podnikatele – moţné příjemce podpory rozlišeny 

v závislosti na velikosti obce, ve které bude projekt realizován: 

Tab.4.7: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty 

Podpora se poskytuje podnikatelům s podnikatelskou 

historií i bez ní, pokud je místem realizace jejich 

projektů obec nad 2 000 obyvatel. Je-li místem 

realizace projektu obec do 2 000 obyvatel, poskytuje 

se podpora pouze podnikatelům, kteří mají uzavřeno 

účetnictví minimálně za poslední 2 účetní roky. 

Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty, 

které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a 

na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsání do 

evidence podle zvláštního předpisu. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Příloha č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 

nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o pouţití článků 87 

a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a 

středního podnikání. 

 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SV, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí  

Oblast podpory: 

 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání  

V této oblasti podpory jsou jedinými moţnými příjemci podnikatelské subjekty v kategorii 

MSP: 

Tab.4.8: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty 

Malé a střední podniky (MSP) 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Příloha č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 

nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o pouţití článků 87 

a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a 

středního podnikání. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SV, 2007; vlastní zpracování 

 

V rámci této oblasti podpory bude podporována regenerace a revitalizace brownfields 

nacházejících se uvnitř urbanizovaných území vymezených územními plány měst a obcí 

k rozvoji podnikatelských aktivit. Součástí zaměření oblasti podpory jsou investice do 

napojení revitalizovaných nemovitostí a malých průmyslových zón a lokalit na navazující 

dopravní a technickou infrastrukturu.  



67 

Tab. 4.9 : Struktura prioritních os ROP SV zaměřených na MSP 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

prioritní ose 

Podíl oblasti 

podpory na 

ROP 

Alokace 

v mil. Kč 

1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury 

1.2 Podpora 

projektů zlepšujících 

dopravní obsluţnost 

území 

37 % 34 % 12,6 % 2 305,9 

3 Cestovní ruch 

3.1 Rozvoj základní 

infrastruktury a 

doprovodných 

aktivit v oblasti CR 

22 % 92 % 20,2 % 3 552,9 

4 Rozvoj 

podnikatelského 

prostředí 

4.1 Podpora rozvoje 

infrastruktury pro 

podnikání 

4 % 85 % 3,4 % 527,1 

Celkem     36,2 % 6 385,9 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

V rámci ROP SV jsou podnikatelským subjektům určeny tři oblasti podpory ze tří prioritních 

os a to oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území, s alokací 

2 305,9 mil. Kč, která představuje 12,6 % celkové alokace programu. Dále pak oblast 

podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 

ruchu, která se svými 3 552,9 mil. Kč alokace zaujímá 20,2 % alokace ROP SV. Prioritní osa 

4, nazvaná Rozvoj podnikatelského prostředí, vymezuje malé a střední podniky jako jediné 

moţné příjemce podpory a nabízí jim 527,1 mil. Kč, coţ však představuje pouhé 3,4 % 

celkového rozpočtu programu. Dohromady je podnikatelům k dispozici 6 385 mil. Kč, tedy 

36,2 % celkové alokace ROP SV.   

4.1.3 ROP Střední Čechy 

Na území regionu soudrţnosti Střední Čechy bylo k 31. 12. 2010 evidováno 307 761 

ekonomických subjektů, z toho 138 797 subjektů je evidováno jako MSP.  

Tab. 4.10 : Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Střední Čechy podle 

velikostní kategorie 

 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

275 787 282 761 293 024 298 099 307 761 

Neuvedeno 154 172 169 079 162 441 163 440 168 778 

Počet zam.  

0 92 445 84 283 100 858 105 688 110 304 

1-9  22 985 23 105 23 357 22 821 22 727 

10-49  4 874 4 968 5 002 4 846 4 678 

50-249 1 134 1 134 1 174 1 128 1 088 

Celkem MSP 121 438 113 490 130 391 134 483 138 797 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 
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Region soudrţnosti Střední Čechy je poměrně specifický svou polohou v zázemí hl. m. Prahy, 

coţ má převáţně pozitivní vliv na jeho socioekonomický rozvoj, mezi jinými také 

podnikatelský sektor. V řadě aspektů však jeho poloha můţe působit také negativně, např. 

koncentrací investorů a návštěvníků do Prahy, vysokou dopravní zátěţí apod. 

Z pohledu podnikatelského sektoru vykazuje Středočeský kraj vysoký počet podnikajících 

fyzických osob, ale naopak počet podnikajících právnických osob je v rámci ČR výrazně 

podprůměrný. To je mimo jiné opět způsobeno specifickou blízkostí území k Praze, která 

pohlcuje právnické osoby ze Středočeského kraje. Tato skutečnost se projevuje také na 

struktuře firem podle počtu zaměstnanců. Zatímco počet mikrofirem je ve Středních Čechách 

mírně nad průměrem ČR, malé a střední firmy se častěji lokalizují ve větších centrech a jejich 

počet je v regionu naopak podprůměrný. 

V rámci ROP Střední Čechy mohou malí a střední podnikatelé čerpat dotace z těchto 

prioritních os: 

Prioritní osa 1 - Doprava 

Oblast podpory: 

 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy 

Tato oblast podpory je zaměřena na podnikatelské subjekty – provozovatele veřejné 

autobusové dopravy:   

Tab. 4.11: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty, 

provozující veřejnou linkovou autobusovou osobní 

dopravu 

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SČ, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 2 - Cestovní ruch 

Oblast podpory: 

 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 

Podnikatelské subjekty, podnikající v oblasti cestovního ruchu, se mohou stát příjemci 

podpory za splnění těchto podmínek: 

 

Tab. 4.12: Příjemci podpory  
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Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelé Podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, kteří splňují definici malého a středního 

podniku, vykonávají podnikatelskou činnost 

minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního 

ruchu. 

Podnikatelé Podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, kteří splňují definici malého a středního 

podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a 

mají podnikatelskou historii kratší neţ 2 roky 

(pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 

obyvatel). 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SČ, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 3 - Integrovaný rozvoj území 

Oblast podpory: 

 3.1 Rozvoj regionálních center 

 3.2 Rozvoj měst 

 3.3 Rozvoj venkova 

 

V rámci této prioritní osy se příjemci podpory mohou stát malí a střední podnikatelé, splňující 

následující podmínky: 

 

Tab.4.13: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelé Podle § 2 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, kteří splňují definici malého a středního 

podniku , vykonávají podnikatelskou činnost 

minimálně 2 roky a zároveň poskytují, respektive jsou 

oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní 

vzdělávání.  

Podnikatelé 
Podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, kteří splňují definici  malého a středního 

podniku, vykonávají podnikatelskou činnost 

minimálně 2 roky a zároveň  poskytují, respektive 

jsou oprávněni poskytovat sociální sluţby.  

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SČ, 2007; vlastní zpracování 

 

O rozloţení podpory mezi jednotlivé prioritní osy vypovídá tabulka 4.14. 

 

 

 

 

Tab. 4.14 : Struktura prioritních os ROP SČ zaměřených na MSP 
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Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

prioritní ose 

Podíl oblasti 

podpory na 

ROP 

Alokace 

v mil. Kč 

1 Doprava 
1.2 Udrţitelné 

formy veř. dopravy 
41,6 % 26,9 % 10,4 % 1 666,1 

2 Cestovní ruch 
2.1 Podnikat. infrast. 

a sluţby CR 
18 % 29,9 % 5,4 % 714,4 

3 Integrovaný 

rozvoj území 

3.1 Rozvoj 

regionálních center 

37 % 

16,9 % 7,4 % 1 180,3 

3.2 Rozvoj měst 48,3 % 18,5 % 3 358,7 

3.3 Rozvoj venkova 34,8 % 11,1 % 2 420,9 

Celkem   52,8 % 9 340,4 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

ROP SČ je k výše zmíněným skupinám podnikatelských subjektů poměrně štědrý, neboť jim 

umoţňuje ţádat o dotace v souhrnné výši 9 340,4 mil. Kč, které představují více neţ polovinu 

celkové alokace programu. Tato částka je rozdělena mezi tři prioritní osy a šest oblastí 

podpory – 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy s podílem na ROP 10,4 %, 2.1 

Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu se 5,4 % podílu na ROP a oblastmi 

podpory 3.1 Rozvoj regionálních center, 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova, které 

dohromady zaujímají 37 % alokace programu.  

 

4.1.4 ROP Jihozápad 

Na území regionu soudrţnosti Jihovýchod bylo k 31. 12. 2010 evidováno 300 394 

ekonomických subjektů, z nichţ 130 925 spadá do kategorie MSP. Malé a střední podniky 

tvoří významnou protiváhu velkým podnikům, které v regionu soudrţnosti Jihozápad hrají 

klíčovou roli zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu. MSP mají vysoký podíl zejména 

v sektorech stavebnictví, dopravy, obchodu, sluţeb a zemědělství. 

 

 

 

 

 

Tab. 4.15: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Jihozápad podle 

velikostní kategorie 

 Registrované subjekty 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

275 964 280 896 288 687 292 376 300 394 

Neuvedeno 157 648 172 666 164 880 164 870 169 239 

Počet 

zaměstnanců 

 

0 87 923 77 911 93 483 97 789 102 185 

1-9  23 480 23 409 23456 22 940 22 474 

10-49  5 315 5 304 5 260 5 240 4 976 

50-249 1 369 1 367 1 360 1 315 1 290 

Celkem MSP 118 087 107 991 123 559 145 284 130 925 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 

Největší počet MSP je koncentrován do regionálních center obou krajů (České Budějovice, 

Plzeň). Nejvyšší podíl samostatně podnikajících na počtu ekonomicky aktivních vykazují 

příhraniční regiony, z důvodu koncentrace cestovního ruchu v oblasti Šumavy.  

V rámci ROP Jihozápad je malým a středním podnikům zpřístupněna jediná prioritní osa: 

Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory: 

 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 3.2 Revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 

 3.3 Rozvoj sluţeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 

Ve všech třech oblastech podpory jsou příjemci z řad malých a středních podnikatelů 

definováni jako: 

Tab.4.16: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Malý a střední podnik (MSP) 

 

Podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve 

znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o pouţití 

článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 

a středního podnikání pouze subjekty podnikající 

minimálně dva roky. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JZ, 2010; vlastní zpracování 

 

 

O rozloţení podpory mezi jednotlivé oblasti podpory vypovídá tabulka 4.17. 

 

 

 

Tab. 4.17: Struktura prioritní osy ROP JZ zaměřené na MSP 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

Podíl oblasti 

podpory na 

Alokace 

v mil. Kč 
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prioritní ose ROP 

3 Rozvoj 

cestovního ruchu 

3.1 Rozvoj 

infrastruktury CR 

20 % 

68,1 % 13,6 % 2 418,1 

3.2 Revitalizace 

památek a vyuţití 

kulturního dědictví 

v rozvoji CR 

25,9 % 5,2 % 919,9 

3.3 Rozvoj sluţeb 

CR, marketingu a 

produktů CR 

6 % 1,2 % 212,8 

Celkem   20 % 3 550,8 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

Oproti předchozímu regionálnímu operačnímu programu je podpora malým a středním 

podnikům v rámci ROP JZ poměrně slabá, koncentrovaná do jedné prioritní osy zaměřené na 

rozvoj cestovního ruchu, která je dále členěna na tři oblasti podpory. Dohromady slibují 

částku 3 550, 8 mil. Kč, která představuje 20 % podílu na celkové alokaci programu. 

 

4.1.5 ROP Jihovýchod 

Na území regionu soudrţnosti Jihovýchod bylo k 31. 12. 2010 evidováno 386 712 

ekonomických subjektů, z nichţ 171 412 je evidováno jako MSP.  

Tab. 4.18: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Jihovýchod podle 

velikostní kategorie 

 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

360 228 368 323 378 486 376 143 386 712 

Neuvedeno - 220 656 209 359 204 272 211 295 

Počet 

zaměstnanců 

 

0 - 102 659 123 668 127 017 131 329 

1-9  - 34 603 31 177 31 129 30 640 

10-49  - 8085 8187 7829 7606 

50-249 - 1989 2014 1837 1837 

Celkem MSP - 147 336 165 046 167 812 171 412 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 

 

V tomto regionu obzvláště hrají stále významnější úlohu dynamicky se rozvíjející MSP 

s inovačním výrobním programem. Významný potenciál je spatřován ve spojování těchto 

podniků do oborově orientovaných klastrů, které můţe významně posílit postavení regionu ve 

vědecko-technickém i průmyslovém rozvoji. Region soudrţnosti Jihovýchod má velký 

potenciál v oblasti rozvoje inovací, díky existujícím institucím a infrastruktuře podporující 

inovační podnikání.  
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Středně velké, inovačně orientované tuzemské firmy, jsou schopné svým výzkumem a 

vývojem posilovat vyuţití vědeckotechnického potenciálu a přispívat ke zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, a to nejen v Brně, ale i v dalších centrech regionu 

Jihovýchod. Pro dosaţení tohoto cíle je nezbytně nutné posilovat a zkvalitňovat dopravní 

dostupnost rozvojových center, budovat vhodnou infrastrukturu pro podnikání zejména 

rozvojem moderních podnikatelských nemovitostí, s orientací na regeneraci a vyuţívání 

brownfields. 

Malí a stření podnikatelé mohou ţádat o podporu v rámci 3 prioritních os: 

Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy 

Oblast podpory: 

 1.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy 

V ROP JV se v oblasti podpory zaměřené na dopravní obsluţnost můţe stát příjemcem: 

Tab. 4.19: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní 

obsluţnost v rámci závazku veřejné sluţby 

nespecifikováno 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2007; vlastní zpracování 

Prioritní osa 2 - Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

Oblast podpory: 

 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 2.2 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu 

Pro obě oblasti podpory jsou podnikatelské subjekty jako příjemci vymezeni takto: 

Tab. 4.20: Příjemci podpory  

Příjemci Odkaz na legislativu 

Malí a střední podnikatelé 

S minimálně dvouletou historií, jejichţ současným 

předmětem činnosti je podnikání v cestovním ruchu. 

Pokud budou podnikatelé svůj projekt realizovat na 

území obce s méně neţ 2 000 obyvateli, je u nich 

nutné doloţené dvouleté účetní období v cestovním 

ruchu. 

Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb., se za malého a 

středního podnikatele povaţuje podnikatel, který 

splňuje kritéria stanovená přímo pouţitelným 

předpisem ES, kterým je příloha č. I k nařízení 

Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 3 - Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Oblast podpory: 
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 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

V rámci oblastí podpory prioritní osy 3 musí podnikatelé realizovat projekt na vymezeném 

správním území: 

Tab. 4.21: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Malí a střední podnikatelé, jen pokud budou svůj 

projekt realizovat na správním území vymezených 

měst  

Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb., se za malého a 

středního podnikatele povaţuje podnikatel, který 

splňuje kritéria stanovená přímo pouţitelným 

předpisem ES, kterým je příloha č. I k nařízení (ES) č. 

70/2001. MSP nemohou být příjemci podpory pro 

výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury 

zařízení sociální péče.   

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2007; vlastní zpracování 

 

 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

Tab. 4.22: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Malí a střední podnikatelé, jen pokud budou svůj 

projekt realizovat na správním území vymezených 

měst a obcí 

Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb., se za malého a 

středního podnikatele povaţuje podnikatel, který 

splňuje kritéria stanovená přímo pouţitelným 

předpisem ES, kterým je příloha č. I k nařízení (ES) č. 

70/2001. MSP nemohou být příjemci podpory pro 

výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury 

zařízení sociální péče.   

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2007; vlastní zpracování 

 

 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Tab. 4.23: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Malí a střední podnikatelé, jen pokud budou svůj 

projekt realizovat na správním území vymezených 

obcí 

Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb., se za malého a 

středního podnikatele povaţuje podnikatel, který 

splňuje kritéria stanovená přímo pouţitelným 

předpisem ES, kterým je příloha č. I nařízení (ES) č. 

70/2001. MSP nemohou být příjemci podpory pro 

výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury 

zařízení sociální péče.   

Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2007; vlastní zpracování 

 

ROP JV nabízí vymezeným skupinám podnikatelských subjektů poměrně široký rámec 

finanční podpory, o čemţ vypovídá tabulka 4.24. 

 

 

 

 

 

Tab. 4.24: Struktura prioritních os ROP JV zaměřených na MSP 

 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

Podíl oblasti 

podpory na 

Alokace 

v mil. Kč 
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prioritní ose ROP 

1 Dostupnost 

dopravy 

1.2 Rozvoj doprav. 

obsluţnosti a veřej. 

dopravy 

49,1 % 10,1 % 4,9 % 999,0 

2 Rozvoj 

udrţitelného CR 

2.1 Rozvoj infrast. 

pro CR 
19,1 % 

90,5 % 16,2 % 3 489,0 

2.2 Rozvoj sluţeb v 

CR 
9,5 % 2,9 % 368,0 

3 Udrţitelný 

rozvoj měst a 

venkovských obcí 

3.1 Rozvoj 

urbanizačních center 

28,6 % 

40,5 % 11,6 % 2 330,2 

3.2 Rozvoj regionál. 

středisek 
24,8 % 7,1 % 1 468,4 

3.3 Rozvoj a 

stabilizace venkov. 

sídel 

18,9 % 5,4 % 1 118,0 

Celkem   48,1 % 9 772,6 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

V rámci rozvoje dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy mohou podnikatelé zajišťující 

základní dopravní obsluţnost v rámci závazku veřejné sluţby zaţádat o podporu z celkové 

částky 999 mil. Kč, která však představuje pouze 4,9 % alokace programu. 

Malí a střední podnikatelé mohou dále v rámci prioritní osy 2 zaměřené na rozvoj 

infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu ţádat o podporu ve výši 3 857 mil. Kč, které 

představují 19,1 % z celkové alokace programu. Třetí prioritní osa, otevřená podnikatelským 

subjektům za předpokladu splnění územní náleţitosti realizace projektu ve vymezeném 

správním obvodu města či obce, nabízí vyjma jedné oblasti podpory prostředky v celkové 

výši 4 916,6 mil. Kč. V souhrnu dosahuje výše podpory podnikatelským subjektům v rámci 

ROP JV částky  9 772,6 mil. Kč, tedy 48,1 % alokace programu. 

 

4.1.6 ROP Moravskoslezsko 

Na území regionu soudrţnosti Moravskoslezsko bylo k 31. 12. 2010 evidováno 245 290 

ekonomických subjektů, z toho 102 552 MSP, coţ je po NUTS II Severozápad nejméně ze 

všech regionů soudrţnosti. Tabulka 4.25 však vypovídá o výrazném nárůstu počtu MSP ve 

sledovaném období.  

 

Tab. 4.25: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Moravskoslezsko 

podle velikostní kategorie 

 Registrované subjekty 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

231 783  235 648 240 486 241 103 245 290 

Neuvedeno 140 354 151 787 141 773 140 728 142 505 

Počet 

zaměstnanců 

 

0 63 683 55 658 70 228 72 428 75 180 

1-9  21 737 22 069 22 263 21 893 21 834 

10-49  4 693 4 777 4 824 4 704 4 456 

50-249 1 107 1 136 1 167 1 127 1 082 

Celkem MSP 91 220 83 640 98 482 100 152 102 552 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 

Moravskoslezský kraj je specifický určitou slabě rozvinutou kulturou podnikavosti, jako 

pozůstatku z minulosti, kdy byla průmyslová výroba tradičně soustředěna do velkých firem. 

Stejně tak rozmístění ekonomických subjektů na území kraje je značně nerovnoměrné, a to 

především z pohledu malých a středních podniků. Nejvíce podnikatelských subjektů všech 

velikostních kategorií je přirozeně koncentrováno v okrese Ostrava-město. Naopak nejméně 

ekonomických subjektů se nachází v okrese Bruntál. 

Přestoţe je na mnoha místech programového dokumentu ROP MS zmiňován vliv 

podnikatelského sektoru na celkový ekonomický rozvoj regionu, zcela oprávněně je podpora 

podnikání odkazována na tématický OP PI. Přímá podpora podnikatelským subjektům je 

v rámci ROP MS umoţněna ve 2 prioritní osách: 

Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu 

Oblast podpory: 

 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb 

Dílčí oblast: 

 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních sluţeb 

Tab. 4.26: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty, (vyjma chráněných dílen), 

realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti MS, 2007; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 
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Dílčí oblast: 

 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných 

sluţeb a atraktivit cestovního ruchu 

 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 

V těchto dílčích oblastech mohou ţádat o podporu podniky – příjemci podpory, kteří splňují 

následující podmínky: 

 

Tab. 4.27: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podniky 

Pouze s doloţeným alespoň dvouletým po sobě 

jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě 

uzavřené účetní období předcházející roku podání 

ţádosti o dotaci).  

Z ROP MS nebudou podporovány projekty 

zemědělských podnikatelských subjektů (tj. 

zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti MS, 2007; vlastní zpracování 

 

 2.2.3 Zvýšení kvality turistických a informačních center 

V rámci této dílčí oblasti mohou být příjemci podpory malé a střední podniky splňující 

podmínky: 

Tab. 4.28: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

malé a střední podniky 

Pouze s doloţeným alespoň dvouletým po sobě 

jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě 

uzavřené účetní období předcházející roku podání 

ţádosti o dotaci). Povinnost dokládat dvouleté účetní 

období se nevztahuje na nově vybudovaná infocentra. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Z ROP MS nebudou podporovány projekty 

zemědělských podnikatelských subjektů (tj. 

zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti MS, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní oblast 3 - Rozvoj měst 

Oblast podpory: 

 3.1 Rozvojové póly regionu 

Oblast podpory 3.1 je zaměřena na tyto podniky: 

Tab. 4.29: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podniky, realizující projekt v rámci IPRM. Pouze s doloţeným alespoň dvouletým po sobě 

jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě 

uzavřené účetní období předcházející roku podání 

ţádosti o dotaci). 

Příjemci jiní neţ jsou obce musí předloţit souhlas 

obce s realizací projektu v rámci IPRM. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti MS, 2007; vlastní zpracování 

 

Tab. 4.30: Struktura prioritních os ROP MS zaměřených na MSP 

Prioritní osa Oblast podpory Podíl prioritní Podíl oblasti Podíl oblasti Alokace 
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osy na ROP podpory na 

prioritní ose 

podpory na 

ROP 

v mil. Kč 

2 Podpora 

prosperity regionu 

2.1 Infrastruktura 

veřejných sluţeb 

25,5 % 

47,3 9,8 % 2 470,7 

2.2 Rozvoj 

cestovního ruchu 
33,4 8,8 % 1 742,4 

3 Rozvoj měst 
3.1 Rozvojové póly 

regionu 
23,8 % 62,8 15,0 3 066,1 

Celkem   33,6 % 7 279,2 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

ROP MS jako jediný regionální operační program definuje podnikatele jako příjemce podpory 

v prioritní ose 2 aţ na úrovni dílčích oblastí (2.1.2 a 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3) a ne za celé oblasti 

podpory, jak je to mu v případě prioritní osy 3. Oproti tomu údaje o finanční alokaci jsou 

poskytovány nejvýše za jednotlivé oblasti podpory a není tudíţ známa přesná výše prostředků 

pro dané dílčí oblasti. Konečná výše moţné podpory pro malé a střední podniky v rámci ROP 

MS tak bude ve skutečnosti niţší neţ uvádí tabulka, která slibuje částku 7 279,2 mil. Kč, 

která představuje 33,6 % alokace programu.  

4.1.7 ROP Střední Morava 

Na území regionu soudrţnosti Střední Morava bylo k 31. 12. 2010 evidováno 270 603 

ekonomických subjektů. Stejně jako ostatní regiony ČR, ani region soudrţnosti Střední 

Morava není výjimkou a většina ekonomických subjektů na jeho území patří do kategorie 

malých a středních podniků, konkrétně nejmenších firem bez zaměstnanců či s maximálním 

počtem devíti zaměstnanců.  

Tab. 4.31: Vývoj počtu ekonomických subjektů v rámci NUTS II Střední Morava podle  

velikostní kategorie 
 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty celkem 
260 904 264 134 269 401 265 145 270 603 

Neuvedeno 151 543 163 168 153 964 148 332 151 724 

Počet 

zaměstnanců 
 

0 78 724 70 027 84 530 86 572 89 219 

1-9  23 492 23 631 23 665 23 229 22 959 

10-49  5536 5664 5619 5486 5192 

50-249 1405 1448 1427 1338 1312 

Celkem MSP 109 157 100 770 115 241 116 625 118 682 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty a zpracování 
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Region vykazuje výrazný růstový potenciál zejména v oblasti sluţeb cestovního ruchu, 

výrazně podporovaný dlouhodobou tradicí a zkušeností s podnikáním. Vysoký podíl 

mikropodniků však znamená nejen pro region Střední Morava také niţší investiční sílu, coţ se 

mimo jiné odráţí v nedostatečné přeměně areálů a objektů pro podnikání uvnitř sídel, ale také 

například v niţší kupní síle a niţším napojení na vědecké a vývojové kapacity.  

Podnikatelské subjekty na území regionu soudrţnosti Střední Morava mohou ţádat o dotace 

ze tří prioritních os: 

Prioritní osa 1 - Doprava 

Oblast podpory: 

 1.2 Veřejná doprava 

 1.3 Bezmotorová doprava 

Pro obě oblasti podpory jsou podnikatelské subjekty definovány jako: 

Tab. 4.32: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) aţ c) 

zákona). 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SM, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast podpory: 

 2.4 Podpora podnikání 

Jedinými příjemci mohou být:  

Tab. 4.33: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Malé a střední podniky – podnikatelské subjekty 

(právnické a fyzické osoby) 

Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) aţ c) 

zákona). 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SM, 2007; vlastní zpracování 

 

Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 

 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 

V rámci této oblasti podpory se omezení vztahuje k velikosti obce, v níţ bude projekt 

realizován: 
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Tab. 4.34: Příjemci podpory  
Příjemci Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) aţ c) 

zákona). Podporováni budou podnikatelé s doloţeným 

dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 

obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé 

bez omezení. 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti SM, 2007; vlastní zpracování 

 

Tab. 4.35: Struktura prioritních os ROP SM zaměřených na MSP 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 

osy na ROP 

Podíl oblasti 

podpory na 

prioritní ose 

Podíl oblasti 

podpory na 

ROP 

Alokace 

v mil. Kč 

1 Doprava 

1.2 Veřejná doprava 
38,8 % 

 

27,1 % 13,9 % 1 893,8 

1.3 Bezmotorová 

doprava 
10,6 % 3,1 % 741,1 

2 Integrovaný 

rozvoj a obnova 

regionu 

2.4 Podpora 

podnikání 
39,4 % 2,4 % 2,4 % 187,9 

3 Cestovní ruch 

3.3 Podnikatelská 

infrast. a sluţby 

19,3 % 

 
52,8 % 10,2 1 948,3 

Celkem   29,6 4 771,1 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní zpracování 

 

 

V rámci ROP SM mohou podnikatelské subjekty ţádat o podporu ze tří prioritních os a 

celkově 5 oblastí podpory. V rámci prioritní osy 1 mohou být podpořeni podnikatelé 

s projekty zaměřenými na rozvoj veřejné a bezmotorové dopravy, z celkové částky 2 634,9 

mil. Kč. Podporu podnikání zajišťuje oblast podpory 2.4 s alokací 187,9 mil. Kč, která 

představuje 2,4 % podílu na programu. Významnější procento dostupných finančních 

prostředků pro podnikatelské subjekty - 10,2 % alokace programu, představuje oblast 

podpory 3.3 – Podnikatelská infrastruktura a sluţby, na kterou je vyčleněno 1 948,3 mil. Kč. 

Dohromady tak mohou podniky na území regionu soudrţnosti Severní Morava na své 

projekty získat 4 771,1 mil. Kč, které představují 29,6 % alokace. 
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4.2 Srovnání podpory MSP v rámci jednotlivých regionů soudrţnosti 

 

Tab. 4.36: Výše podpory malých a středních podniků v rámci jednotlivých ROP  

(2007-2013) 

ROP 
Podpora MSP 

Podíl podpory MSP na 

alokaci ROP 

2007-2013 

v mil Kč. v % 

ROP Severozápad 6 370,8 29,8 

ROP Severovýchod 6 385,9 36,2 

ROP Střední Čechy 9 340,4 52,8 

ROP Jihozápad 3 550,8 20,0 

ROP Jihovýchod 9 772,6 48,1 

ROP Moravskoslezsko 7 279,2 33,6 

ROP Střední Morava 4 771,1 29,6 
Zdroj: MMR, 2011a; vlastní výpočty zpracování 

 

Největším objemem finančních prostředků, ve kterém mohou podnikatelské subjekty, včetně 

malých a středních podnikatelů ţádat o finanční podporu, disponuje Regionální operační 

program Jihovýchod. V absolutním vyjádření se jedná o částku 9 772, 6 mil. Kč, 

v procentuálním vyjádření o 48,1 % celkové alokace ROP JV. V relativním vyjádření však 

nejvyšší podíl podpory podnikatelským subjektům na celkové alokaci ROP nabízí ROP 

Střední Čechy, a sice více neţ polovinu celkové alokace (52,8 %), v absolutním vyjádření 

9 340,4 mil. Kč.  

Naopak nejniţší podíl podpory MSP z regionálního operačního programu připadá na region 

soudrţnosti Jihozápad, kde výše podpory dosahuje 3 550,8 mil. Kč, tedy 20 % celkové 

alokace regionálního operačního programu. Na příkladu podnikatelských subjektů vidíme, ţe 

struktura potenciálních příjemců podpory jednotlivých regionálních operačních programech 

se můţe poměrně výrazně lišit. O tomtéţ vypovídá grafické zpracování podílu podpory 

malým a středním podnikatelům na jednotlivých regionálních operačních programech. 
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Graf 4.1 : Výše podpory malých a středních podniků v rámci jednotlivých ROP  

(2007-2013) 
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Zdroj: MMR, 2011a; vlastní tvorba 

 

Pokud chceme propojit výši podpory MSP z regionálních operačních programů s určitou 

úrovní rozvoje malého a středního podnikání v regionech soudrţnosti, neobejdeme se bez 

alespoň jednoho objektivně srovnatelného ukazatele koncentrace MSP v dané ekonomice. Za 

tímto účelem byl zvolen ukazatel počtu malých a středních podnikatelských subjektů na 

1000 obyvatel regionu soudrţnosti. Srovnání jednotlivých regionů soudrţnosti mezi sebou i 

s průměrem ČR nabízí tabulka 4.37.    

Tab. 4.37: Koncentrace MSP v rámci jednotlivých regionů soudrţnosti  

Region soudrţnosti Počet MSP Počet obyvatel MSP na 1000 

obyv. 

Severozápad 99 130 1 143 489 86,69 

Severovýchod 157 306 1 511 909 104,04 

Střední Čechy 138 797 1 264 978 109,72 

Jihozápad 130 925 1 210 751 108,14 

Jihovýchod 171 412 1 669 223 102,69 

Moravskoslezsko 102 552 1 243 220 82,49 

Střední Morava 118 682 1 232 042 96,33 

Součet  918 804  9 275 612 99,06 

ČR 1 124 700 10 526 685 106,84 
Počet obyvatel k 31.12.2011 

Údaje o MSP za rok 2010 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní výpočty 
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Počet malých a středních podniků na tisíc obyvatel regionu se v rámci regionů soudrţnosti 

poměrně výrazně liší. Průměrný počet MSP na 1000 obyvatel za všechny regiony soudrţnosti 

vyjma Prahy dosahuje 99,06 MSP/1000 obyvatel. Celorepublikový průměr je pak vyšší a 

rovná se hodnotě 106,84 MSP/1000 obyvatel. Nejvyšší hodnoty, 109,72 MSP/1000 

obyvatel, dosahuje region soudrţnosti Střední Čechy. Regionem s nejniţší koncentrací MSP 

je pak NUTS II Moravskoslezsko, který dosahuje hodnoty 82,49 MSP/1000 obyvatel. 

Dalším regionem, který dosahuje ve srovnání s ostatními regiony niţší hodnoty je pak region 

soudrţnosti Severozápad s 86,69 MSP/1000 obyvatel. Nad celorepublikovým průměrem se 

tedy nachází pouze dva regiony, vedle Středních Čech je to také NUTS II Jihozápad. Pod 

průměrem ČR se kromě jiţ zmíněného NUTS II Moravskoslezsko a NUTS II Severozápad 

nachází také region soudrţnosti Střední Morava a těsně Severovýchod. 

Pokud porovnáme úroveň koncentrace MSP v regionech soudrţnosti s moţnou finanční 

podporu MSP z regionálních operačních programů zjistíme, ţe relativně největší objem 

finančních prostředků, 52,8 % alokace ROP, směřuje do regionu s největší koncentrací 

malého a středního podnikání v ekonomice, a to do regionu soudrţnosti Střední Čechy, 

který se umístil na prvním místě obou tabulek. Lze jen odhadovat, zda je tato shoda náhodná 

či je odrazem cílené podpory rozvoje malého a středního podnikání na úrovni strategického 

plánování rozvoje regionu. 

Region soudrţnosti Jihozápad, který se  vyznačuje druhou nejvyšší koncentrací MSP naopak 

vymezuje v rámci svého ROP podnikatelským subjektům nejmenší objem finančních 

prostředků, který dosahuje pouhých 20 % alokace ROP. Region soudrţnosti s nejniţší 

koncentrací MSP- NUTS II Moravskoslezsko nabízí MSP podporu ve výši 33,6 % alokace 

ROP MS (4. nejniţší alokaci v rámci srovnání ROPů). 

Jediné dva regionální operační programy - ROP Střední Čechy a ROP Severovýchod se pak 

umístily na stejné pozici v obou tabulkách a z tohoto pohledu tak vyjadřují určitou shodu mezi 

koncentrací MSP na svém území a soustředěním podpory z ROP.    

 

 

4.3 Průběh čerpání finanční podpory z ROP malými a středními podniky 

Údaje o oblastech podpory ve kterých mohou být ţadateli o dotace podnikatelské subjekty, 

stejně tak výše alokace, která se jím nabízí, vyjadřují pouze potenciální moţnost pro ţadatele 

z řad podnikatelských subjektů získat podporu z regionálního operačního programu. Skutečné 

vyuţití této moţnosti přibliţují tabulky o průběhu čerpání vybraných oblastí podpory  za 
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jednotlivé ROP, kumulativně od počátku programového období 2007-2013, do konce roku 

2010. 

Tab. 4.38: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Severozápad (2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % 
mil. 

Kč 
% mil. Kč % mil. Kč % 

3.2 2 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 2 793,0 2 208,0 79,1 1 189,7 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 1 362,3 1 017,1 74,7 296,8 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 312,8 89,8 28,7 31,2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 6 964,0 3 314,9 47,6 1 517,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % 
mil. 

Kč 
% mil. Kč % mil. Kč % 

3.2 2 474,3 1 968,8 79,6 353,7 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 2 768,5 2 206,4 79,7 1 201,2 43,4 24,5 0,9 11,5 0,4 11,5 0,4 

4.2 1 348,2 1 811,1 134,3 743,2 55,1 67,6 5,0 62,1 4,6 62,1 4,6 

4.3 310,0 309,6 99,8 168,5 54,4 3,9 1,3 2,8 0,9 2,8 0,9 

∑ 6 901,0 6 295,9 91,2 2 466,6 35,7 96 1,4 76,4 1,1 76,4 1,1 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % 
mil. 

Kč 
% mil. Kč % mil. Kč % 

3.2 2 365,6 2 245,8 94,9 1 913,4 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 2 641,5 2 271,3 86,0 1 200,4 45,4 882,4 33,4 835,1 31,6 622,8 23,6 

4.2 1 292,4 3 230,0 249,9 743,1 57,5 332,3 25,7 319,1 24,7 223,1 17,3 

4.3 296,5 313,2 105,6 168,4 56,8 55,6 18,8 42,2 14,2 23,5 7,9 

∑ 6 596,0 8 060,3 122,2 4 025,3 61,0 1 270,3 19,3 1 196,4 18,1 869,4 13,2 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

 
Z údajů MMZ za prosinec roku 2010 vyplývá, ţe od počátku programového období bylo 

v rámci ROP SZ v oblastech podpory, ve kterých mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 

2011 celkem 244 ţádostí v hodnotě 8 060,3 mil. Kč – 122,2 % celkové alokace na tyto 

oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci bylo podepsáno 88 smluv v hodnotě cca 

4 025,3 mil. Kč - 61 % z celkové alokace na tyto oblasti podpory. Ke stejnému datu byly 

příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 1 270,3 mil. Kč – 19,3 

% alokace na oblasti podpory. Objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti podpory 

dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 862,4 mil. Kč – 13,2 % 

celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

 

 

 

Tab. 4.39: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP SZ  
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(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP SZ  

(v mil. Kč) 
33 618,2 15 161,9 7 217,2 3 441,9 

MSP (v mil. Kč) 8 060,3 4 025,3 1 270,3 869,4 

Podíl MSP na ROP 24,0 % 26,5 % 17,6 % 25,3 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP SZ  24,0 % v rámci podaných ţádostí, 26,5 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 17,6 % v rámci proplacených prostředků a 25,3 % v rámci 

certifikovaných prostředků. 

 

Tab. 4.40: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Severovýchod  

(2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 2 596,1 929,3 35,8 265,9 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 4 162,6 4 019,0 96,6 1 006,1 24,2 79,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 699,3 173,1 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 7 458,0 5 121,4 68,7 1 272,0 17,1 79,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 2 574,6 885,7 34,4 729,5 28,3 252,8 9,8 63,5 2,5 63,5 2,5 

3.1 4 129,9 4 438,0 107,5 1 579,2 38,2 608,0 14,7 144,0 3,5 144,0 3,5 

4.1 693,1 774,9 111,8 115,2 16,6 26,5 3,8 9,6 1,4 9,6 1,4 

∑ 7 397,6 6 098,6 82,4 2 423,9 32,8 887,3 12,0 217,1 2,9 217,1 2,9 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 2 472,7 4 434,6 179,3 2 260,4 91,4 574,2 23,2 477,6 19,3 477,6 19,3 

3.1 3 966,7 10 849,3 273,5 1 566,0 39,5 1 168,1 29,4 986,7 24,9 986,7 24,9 

4.1 664,0 775,1 116,7 381,8 57,5 124,7 18,8 85,4 12,9 85,4 12,9 

∑ 7 103,4 16 059,0 226,1 4 208,2 59,2 1 867,0 26,3 1 549,7 21,8 1 549,7 21,8 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

V rámci ROP SV bylo od počátku programového období v oblastech podpory, ve kterých 

mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 2011 celkem 451 ţádostí v hodnotě 16 059,0 

mil. Kč – 226,1 % celkové alokace na tyto oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci 

bylo podepsáno 84 smluv v hodnotě cca 4 208,2 mil. Kč – 59,2 % alokace. Ke stejnému datu 

byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 1 867,0 mil. Kč – 

26,3 % této alokace. Objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti podpory dosáhl od 
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počátku programového období do konce roku 2010 výše 1 549,7 mil. Kč – 21,8 % celkové 

alokace na tyto oblasti podpory.  

Tab. 4.41: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP SV  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP SV  

(v mil. Kč) 
35 949,4 13 715,3 8 909,9 6 070,1 

MSP (v mil. Kč) 16 059,0 4 208,2 1 867,0 1 549,7 

Podíl MSP na ROP 44,7 % 30,7 % 21,0 % 25,5 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP SV 44,7 % v rámci podaných ţádostí, 30,7 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 21,0 % v rámci proplacených prostředků a 25,5 % v rámci 

certifikovaných prostředků. 

 

Tab. 4.42: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Střední Čechy  

(2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 821,6 498,5 27,4 185,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 945,9 2 381,8 251,8 153,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 1 296,2 20,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 3 240,4 2 303,9 71,1 581,5 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 1 944,3 3 612,1 185,8 207,9 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 9 248,4 8 816,7 95,3 1 128,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 803,9 514,2 28,5 286,2 15,9 106,1 5,9 51,0 2,8 51,0 2,8 

2.1 418,2 2 454,5 586,9 209,1 50,0 99,6 23,8 53,9 12,9 53,9 12,9 

3.1 1 285,0 1 247,4 97,1 26,0 2,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 3 628,9 4 707,7 129,7 1 095,1 30,2 415,4 11,4 79,4 2,2 79,4 2,2 

3.3 2 614,7 5 445,3 208,3 1 099,5 42,1 259,2 9,9 60,2 2,3 60,2 2,3 

∑ 9 750,7 14 369,1 147,4 2 715,9 27,9 881,0 9,0 244,5 2,5 244,5 2,5 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 728,6 1 282,8 74,2 308,4 17,8 204,5 11,8 175,0 10,1 137,4 8,0 

2.1 740,7 3 162,8 427,0 223,1 30,1 143,5 19,4 124,5 16,8 73,0 9,9 

3.1 1 228,5 1 708,3 139,1 281,0 22,9 25,2 2,1 8,1 0,7 0,7 0,1 

3.2 3 478,8 5 755,7 165,5 3 152,5 90,6 1 204,2 34,6 681,1 19,6 422,8 12,2 

3.3 2 506,1 6 094,1 243,2 1 765,7 70,5 877,0 35,0 619,1 24,7 339,3 13,5 

∑ 9 682,7 18 003,7 185,9 5 730,7 59,2 2 454,4 25,3 1 607,8 16,6 973,2 10,1 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 
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Z údajů MMZ za prosinec roku 2010 vyplývá, ţe od počátku programového období bylo 

v rámci ROP SČ v oblastech podpory, ve kterých mohou být příjemci MSP, podáno k 5. 

lednu 2011 celkem 878 ţádostí v hodnotě 18 003,7 mil. Kč – 185,9 % celkové alokace na 

tyto oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci bylo podepsáno 274 smluv v hodnotě 

cca 5 730,7 mil. Kč – 59,2 % z celkové alokace na tyto oblasti podpory. Ke stejnému datu 

byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 2 454,4 mil. Kč – 

25,3 % z alokace na oblasti podpory. Objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti 

podpory dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 973,2 mil. Kč – 

10,1 % celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

Tab. 4.43: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP SČ  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP SČ  

(v mil. Kč) 
23 878,8 9 608,1 4 602,1 2 219,3 

MSP (v mil. Kč) 18 003,7 5 730,7 2 454,4 973,2 

Podíl MSP na ROP 75,4 % 59,6 % 53,3 % 43,9 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílejí na realizaci ROP SČ 75,4 % v rámci podaných ţádostí, 59,6 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 53,3 % v rámci proplacených prostředků a 43,9 % v rámci 

certifikovaných prostředků.  

Tab. 4.44: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Jihozápad (2007 aţ 2010)  

OP 
Celková alokace 

podpory 

2007-2013 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

3.1 2 640,2 5 479,9 207,6 829,4 31,4 8,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 1 009,5 1 359,9 134,7 40,6 4,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.3 233,0 366,0 157,1 73,6 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
∑ 3 882,7 7 205,8 185,6 943,6 24,3 11,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

3.1 2 622,5 8 685,8 331,2 1 106,6 42,2 419,1 16,0 114,5 4,4 114,5 4,4 

3.2 1 000,5 3 073,5 307,2 531,3 53,1 51,1 5,1 12,0 1,2 12,0 1,2 

3.3 231,2 531,7 229,9 117,1 50,7 13,6 5,9 4,4 1,9 4,4 1,9 

∑ 3 854,2 12 291,0 318,9 1 755,0 45,5 483,8 12,6 130,9 3,4 130,9 3,4 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

3.1 2 512,3 12 425,8 494,6 1 435,3 57,1 862,1 34,3 528,4 21,0 114,5 4,6 

3.2 957,1 3 100,4 323,9 531,4 55,5 302,2 31,6 104,9 11,0 12,0 1,3 

3.3 221,3 534,6 241,6 116,6 52,7 70,2 31,7 14,3 6,4 4,4 2,0 

∑ 3 690,7 16 060,8 435,2 2 083,3 56,4 1 234,5 33,4 647,6 17,5 130,9 3,5 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování  
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V rámci ROP Jihozápad bylo od počátku programového období v oblastech podpory, ve 

kterých mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 2011 celkem 863 ţádostí v hodnotě 16 

060,8 mil. Kč – 435,2 % celkové alokace na tyto oblasti podpory na období 2007-2013. 

S příjemci bylo podepsáno 131 smluv v hodnotě cca 2 083,3 mil. Kč – 56,4 % této alokace. 

Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 

1 234,5 mil. Kč – 33,4 % a objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti podpory 

dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 130,9 mil. Kč – 3,5 % 

celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

 

Tab. 4.45: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP JZ  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP SČ  

(v mil. Kč) 
46 710,9 9 731,4 5 512,0 660,6 

MSP (v mil. Kč) 16 060,8 2 083,3 1 234,5 130,9 

Podíl MSP na ROP 34,4 % 21,4 % 22,4 % 19,8 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP JZ 34,4 % v rámci podaných ţádostí, 21,4 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 22,4 % v rámci proplacených prostředků a 19,8 % v rámci 

certifikovaných prostředků.  
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Tab. 4.46: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Jihovýchod (2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 090,6 267,7 24,5 133,6 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 3 564,3 3 131,4 87,9 494,5 13,9 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 629,0 335,3 53,3 86,9 13,9 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 2 553,7 198,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 1 564,5 4 692,5 299,9 650,1 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 1 194,7 4 666,1 390,6 280,6 23,5 2,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 10 596,8 13 291,1 125,4 1 645,7 15,5 11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 081,3 1 131,1 104,6 177,4 16,4 26,3 2,4 15,6 1,4 15,6 1,4 

2.1 3 533,8 6 273,8 177,5 1 078,3 30,5 262,6 7,4 42,9 1,2 42,9 1,2 

2.2 623,6 570,4 91,5 180,2 28,9 49,9 8,0 2,9 0,5 2,9 0,5 

3.1 2 531,6 851,3 33,6 435,2 17,2 58,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 1 150,6 4 759,0 306,9 1 697,1 109,4 355,8 22,9 75,8 4,9 75,8 4,9 

3.3 1 184,5 4 730,1 399,3 789,9 66,7 253,0 21,4 33,6 2,8 33,6 2,8 

∑ 10 105,4 18 315,7 181,2 4 358,1 43,1 1 006,1 10,0 170,8 1,7 170,8 1,7 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 034,2 1 182,8 114,4 838,0 81,0 413,8 40,0 139,6 13,5 139,6 13,5 

2.1 3 607,4 6 300,8 174,7 1 642,5 45,5 773,5 21,4 596,4 16,5 596,4 16,5 

2.2 379,4 653,4 172,2 285,1 75,2 126,3 33,3 89,3 23,5 89,3 23,5 

3.1 2 421,1 1 478,0 61,0 758,7 31,3 310,4 12,8 108,5 4,5 108,5 4,5 

3.2 1 493,6 4 758,0 318,5 1 696,0 113,5 1 226,6 82,1 852,5 57,1 852,5 57,1 

3.3 1 141,6 4 729,9 414,3 789,5 69,2 694,2 60,8 541,6 47,4 541,6 47,4 

∑ 10 077,3 19 102,9 189,6 6 009,8 59,6 3 544,8 35,2 2 327,9 23,1 2 327,9 23,1 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 
 

V rámci ROP JV bylo od počátku programového období v oblastech podpory, ve kterých 

mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 2011 celkem 982 ţádostí v hodnotě 19 102,9 

mil. Kč – 189,6 % celkové alokace na tyto oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci 

podepsáno bylo 363 smluv v hodnotě cca 6 009,8 mil. Kč – 59,6 % této alokace. Ke stejnému 

datu byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 3 544,8 mil. 

Kč – 35,2 % z alokace na oblasti podpory. Objem certifikovaných prostředků za vybrané 

oblasti podpory dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 2 327,9 

mil. Kč – 23,1 % celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

 

 

 

 

 

 



90 

Tab. 4.47: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP JV  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP JV  

(v mil. Kč) 
30 434,4 15 074,8 9 487,6 7 119,6 

MSP (v mil. Kč) 19 102,9 6 009,8 3 544,8 2 327,9 

Podíl MSP na ROP 62,8 % 39,9 % 37,4 % 32,7 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP JV 62,8 % v rámci podaných ţádostí, 39,9 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 37,4 % v rámci proplacených prostředků a 32,7 % v rámci 

certifikovaných prostředků.  

 

Tab. 4.48: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Moravskoslezsko  

(2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

2.1 2 189,7 1 691,7 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 1 981,2 1 586,4 80,1 222,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 3 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 7 527,7 3 278,1 43,5 222,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

2.1 2 170,7 2 329,3 107,3 242,8 11,2 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.2 1 964,2 2 438,2 124,1 420,0 21,4 28,6 1,5 2,1 0,1 2,1 0,1 

3.1 3 327,8 454,9 13,7 225,1 6,8 49,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
∑ 7 462,7 5 222,4 70,0 887,9 11,9 82 1,1 2,1 0,02 2,1 0,02 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

2.1 2 566,8 3 165,8 123,3 628,6 24,5 175,6 6,8 122,7 4,8 122,7 4,8 

2.2 1 804,4 3 171,9 175,8 909,2 50,4 273,6 15,2 224,9 12,5 224,9 12,5 

3.1 3 183,6 1 774,1 55,7 753,2 23,7 370,5 11,6 194,0 6,1 194,0 6,1 

∑ 7 554,8 8 111,8 107,4 2 291,0 30,3 819,7 10,9 541,6 7,2 541,6 7,2 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 
 

V rámci ROP MS bylo od počátku programového období v oblastech podpory, ve kterých 

mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 2011 celkem 368 ţádostí v hodnotě 8 111,8 mil. 

Kč – 107,4 % celkové alokace na tyto oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci bylo 

podepsáno 138 smluv v hodnotě cca 2 291,0 mil. Kč – 30,3 % této alokace. Ke stejnému datu 

byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 819,7 mil. Kč – 

10,9 % z alokace na oblasti podpory. Objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti 
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podpory dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 541,6 mil. Kč – 

7,2 % celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

 

Tab. 4.49: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP MS  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP MS  

(v mil. Kč) 
27 235,7 9 407,5 4 913,5 3 691,7 

MSP (v mil. Kč) 8 111,8 2 291,0 819,7 541,6 

Podíl MSP na ROP 29,8 % 24,4 % 16,7 % 14,7 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programového období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP MS 29,8 % v rámci podaných ţádostí, 24,4 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 16,7 % v rámci proplacených prostředků a 14,7 % v rámci 

certifikovaných prostředků.  

 

Tab. 4.50: Průběh čerpání vybraných oblastí podpory ROP Střední Morava  

(2007 aţ 2010)  

OP 

Celková 

alokace 

podpory 

2007-2013 

Podané ţádosti 
Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

předloţené k 

certifikaci 

Certifikované 

prostředky 

 

2007-2008 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 2 868,8 504,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 639,3 639,0 99,95 133,8 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 486,9 132,1 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 1 905,1 2 032,2 106,7 347,2 18,2 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

∑ 5 900,1 3 308,1 56,1 481 8,2 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007-2009 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 2 038,8 465,6 22,8 434,4 21,3 155,1 7,6 26,1 1,3 26,1 1,3 

1.3 776,2 802,5 103,4 573,6 73,9 300,0 38,6 142,0 18,3 142,0 18,3 

2.4 202,2 131,6 65,1 44,4 22,0 19,1 9,5 9,2 4,5 9,2 4,5 

3.3 2 081,5 3 383,0 162,5 1 002,2 48,1 354,1 17,0 144,5 6,9 144,5 6,9 

∑ 5 098,7 4 782,7 93, 2 054,6 40,3 828,3 16,2 321,8 6,3 321,8 6,3 

2007-2010 

 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

1.2 1 957,7 2 278,7 116,4 428,6 21,9 424,5 21,7 330,7 16,9 330,7 16,9 

1.3 754,5 828,6 109,8 570,4 75,6 511,8 67,8 412,8 54,7 412,8 54,7 

2.4 194,2 132,1 68,0 43,1 22,2 42,1 21,7 32,2 16,6 32,2 16,6 

3.3 2 005,4 3 721,1 185,6 1 030,3 51,4 773,2 38,6 554,6 27,7 554,6 27,7 

∑ 4 911,8 6 960,5 141,7 2 072,4 42,2 1 751,6 35,7 1 330,3 27,1 1 330,3 27,1 

Zdroj: MMR, 2008, 2009, 2010; vlastní výpočty a zpracování 
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V rámci ROP SM bylo od počátku programového období v oblastech podpory, ve kterých 

mohou být příjemci MSP, podáno k 5. lednu 2011 celkem 352 ţádostí v hodnotě 6 960,5 mil. 

Kč – 141,7 % celkové alokace na tyto oblasti podpory na období 2007-2013. S příjemci bylo 

podepsáno 104 smluv v hodnotě cca 2 072,4 mil. Kč – 42,2 %, ke stejnému datu byly 

příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky ve výši cca 1 751,6 mil. Kč – 35,7 

% z alokace na oblasti podpory. Objem certifikovaných prostředků za vybrané oblasti 

podpory dosáhl od počátku programového období do konce roku 2010 výše 1 330,3 mil. Kč – 

27,1 % celkové alokace na tyto oblasti podpory.  

 

Tab. 4.51: Podíl oblastí podpory zaměřených na MSP na celkové realizaci ROP SM  

(2007-2010) 

 
Podané ţádosti 

Schválené 

projekty 

Proplacené 

prostředky  

Certifikované 

prostředky 

ROP SM 

(v mil. Kč) 
24 979,8 9 295,7 8 254,3 6 404,9 

MSP (v mil. Kč) 6 960,5 2 072,4 1 751,6 1 330,3 

Podíl MSP na ROP 27,9 % 22,3 % 21,2 % 20,8 % 

Zdroj: MMR, 2010; vlastní výpočty a zpracování 

 

Oblasti podpory zaměřené na MSP se od začátku programovacího období do konce roku 2010 

podílely na realizaci ROP SM 27,9 % v rámci podaných ţádostí, 22,3 % v rámci schválených 

projektových ţádostí, 21,2 % v rámci proplacených prostředků a 20,8 % v rámci 

certifikovaných prostředků.  
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Závěr  

Přestoţe se regionální operační programy svým zaměřením primárně neorientují na rozvoj 

podnikání, v globálních cílech všech regionálních operačních programů zaznívá snaha o 

zvýšení atraktivity regionu nejen pro investice, ţivot obyvatel, ale také pro podnikání. Rozvoj 

podnikání je vnímán jako jeden  z předpokladů pro urychlení jejich konvergence k průměrné 

úrovni socioekonomického rozvoje EU a celkového posilování konkurenceschopnosti 

regionu. Iniciátory rozvoje podnikání jsou v současnosti převáţně malí a střední podnikatelé, 

kteří jsou v regionech soudrţnosti ČR zastoupeni stejně výrazně a rozvíjí se stejnou 

intenzitou, jako na celoevropské úrovni.  

V rámci identifikace podpory malých a středních podnikatelů byly ve všech regionálních 

operačních programech nalezeny oblasti podpory, ve kterých mohou podnikatelské subjekty, 

mezi nimi malí a střední podnikatelé, ţádat o finanční prostředky na podporu svých projektů.  

Cílem této diplomové práce byla analýza a zhodnocení moţnosti podpory malého a středního 

podnikání v regionálních operačních programech v programovém období 2007-2013. 

Z hlediska obsahu a zaměření DP je moţné konstatovat, ţe uvedený cíl byl naplněn. Na 

základě analýzy obsaţené ve 4. kapitole diplomové práce se vznesená hypotéza o předpokladu 

nejvyšší podpory MSP z ROP plynoucí do regionu soudrţnosti s nejvyšší koncentrací MSP 

zcela nepotvrdila. V procentuálním vyjádření nejvyšší podpora MSP - 52,8 % celkové alokace 

ROP, plyne do regionu soudrţnosti Střední Čechy, tedy regionu s nejvyšší koncentrací MSP 

na svém území. V případě regionu soudrţnosti s druhou nejvyšší koncentrací MSP, NUTS II 

Jihozápad, jiţ základní předpoklad naplněn je, neboť do tohoto regionu plyne nejniţší 

podpora malým a středním podnikatelům v rámci ROP, a to pouhých 20 % celkové alokace 

ROP. Region s nejniţší koncentrací MSP na svém území, region soudrţnosti 

Moravskoslezsko, nabízí MSP podporu ve výši 33,6 % alokace ROP (4. nejniţší alokaci 

v rámci srovnání ROPů). 

Co se týče průběhu čerpání vybraných oblastí podpory, ve kterých mohou být MSP příjemci 

podpory, bylo od počátku programového období do konce roku 2010 podáno nejvíce ţádostí 

(435,2 % alokace na dané oblasti podpory) v ROP Jihozápad, a naopak nejméně projektových 

ţádostí v ROP Moravskoslezsko (107,4 % alokace na vybrané oblasti podpory). Z pohledu 

schválených projektových ţádostí bylo nejvyšší procento alokace na vybrané oblasti podpory 

– 61,0 % schváleno v ROP Severozápad, nejniţší procento alokace pak opět v ROP 

Moravskoslezsko. Regionální operační program Moravskoslezsko dosáhl nehoršího výsledku 
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také ve srovnání z hlediska proplacených prostředků příjemcům, pouhých 10,9 % alokace na 

vybrané oblasti podpory, naopak nejlepšího výsledku – 35,2 % proplacených prostředků 

v rámci analyzovaných oblastí podpory dosáhl ROP Jihovýchod. Ve fázi certifikace výdajů 

předloţených Evropské komisi se v rámci srovnání nejlépe umístil ROP Střední Morava, 

který měl ke konci roku 2010 certifikováno 27,1 % prostředků v rámci analyzovaných oblastí 

podpory. Naopak nejméně certifikovaných prostředků, pouhých 3,5 % alokace na vybrané 

oblasti podpory, je evidováno u ROP JZ. 

V rámci realizace čerpání oblastí podpory vymezených malým a středním podnikatelům byl 

sledován také podíl těchto oblastí podpory na celkovém čerpání jednotlivých regionálních 

operačních programů. Není překvapivé, ţe nejvýraznějšího podílu na celkovém čerpání ROP 

dosahují vybrané oblasti podpory v rámci regionu soudrţnosti Střední Čechy, kde se podílejí 

cca 75 % na celkovém objemu podaných ţádostí, téměř 60 % na celkovém objemu 

schválených projektů, 53 % na proplacených prostředcích příjemcům a téměř 44 % na 

certifikovaných výdajích. Poměrně výrazného podílu MSP na celkové realizaci ROP dosáhl 

logicky také region soudrţnosti Jihovýchod, který drobným podnikatelům vymezuje nejvyšší 

objem alokace ROP v absolutním vyjádření. Nejniţší podíl analyzovaných oblastí podpory na 

celkové realizaci ROP vykazuje ve většině oblastí ROP Moravskoslezsko, který sice 

nedisponuje nejniţší alokací pro MSP v rámci srovnání, ale je identifikován jako region 

s nejniţší koncentrací MSP na svém území.      

Z diplomové práce vyplývá, ţe podnikatelské subjekty, mezi nimi malí a střední podnikatelé, 

se mohou nezanedbatelným způsobem podílet na realizaci regionálních operačních programů, 

především v těch regionech soudrţnosti, kde je jejich koncentrace nejvyšší. V zájmu 

ţádoucího rozvoje sektoru MSP, jako významných nositelů zaměstnanosti, sociální stability a 

inovačního potenciálu, by měl být podporován jejich další rozvoj především v těch regionech 

soudrţnosti, kde je podnikatelská aktivita v rámci národního srovnání doposud všeobecně 

nízká.    
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Příloha č. 1: Struktura programových dokumentů pro strukturální fondy EU v ČR  

(2007-2013)  

 

 

 

 
 

 
Zdroj: Vlastní tvorba; 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní rozvojový plán ČR 

2007-2013 

Národní strategický referenční rámec ČR 

2007-2013 

TOP – Cíl Konvergence 

 

 OP Doprava 

 OP Ţivotní prostředí 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

 OP Výzkum a vývoj 

pro inovace 

 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 Integrovaný OP 

 OP Technická pomoc 

 

  

 

ROP – Cíl Konvergence 

 

 ROP Severozápad 

 ROP Severovýchod 

 ROP Střední Čechy 

 ROP Jihozápad 

 ROP Jihovýchod 

 ROP Moravskoslezsko 

 ROP Střední Morava 

 

Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

 
 OP Praha adaptabilita 

 OP Praha 

konkurenceschopnosti 

Cíl Evropská 

územní spolupráce 

 

 OP Přeshraniční 

spolupráce (5x) 

 OP Nadnárodní 

spolupráce (1x) 

 OP 

Meziregionální 

spolupráce (1x) 

 Síťový OP 

ESPON 2013 

 Síťový OP 

INTERACT II 

 

 



 

Příloha č. 2: Schéma cílů ROP SZ 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti SZ, 2010, str. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Schéma cílů ROP SV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti SV, 2007, str. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Schéma cílů ROP SČ 

 

 

 

 
 

 

 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti SČ, 2007; vlastní zpracování 

 

 

 

Globální cíl  

Vytvořit podmínky pro 

dynamický růst HDP regionu a 

zajištění vysoké kvality ţivota 

obyvatel měst i 

venkova prostřednictvím zvýšení 

atraktivity regionu pro bydlení, 

podnikání, investice a cestovní 

ruch. 

Specifický cíl 1 

Zajištění vysoké a 

udrţitelné mobility 

obyvatel při 

současném sniţování 

negativních dopadů 

dopravy na ţivotní 

prostředí. 

Specifický cíl 2 

Zvýšení návštěvnosti 

a prodlouţení délky 

pobytu návštěvníka a 

posílení 

místních příjmů z 

cestovního ruchu. 

Specifický cíl 3 

Zvýšení kvality 

ţivota ve městech i 

na venkově a posílení 

role městských 

center jako 

přirozených pólů 

růstu v regionu. 

Specifický cíl 4 

Zvýšení absorpční 

kapacity regionálních 

a místních aktérů. 

 

Prioritní osa 1 

 

Doprava 

 

Prioritní osa 2 

 

Cestovní ruch 

 

Prioritní osa 3 

 

Integrovaný rozvoj 

území 

 

Prioritní osa 4 

 

Technická pomoc 



 

Příloha č. 5: Schéma cílů ROP JZ 

 

 

 

 
 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti JZ, 2010a; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Globální cíl  

Zvýšení konkurenceschopnosti a 

atraktivity regionu v zájmu 

dlouhodobě udrţitelného 

zvyšování kvality ţivota obyvatel. 

Specifický cíl 1 

Zlepšit dostupnost 

center osídlení z 

dalších obcí a měst 

regionu, z center 

mimo region a také 

zlepšit vazby uvnitř 

regionu. 

Specifický cíl 2 

Aktivizovat 

rozvojový potenciál 

nadregionálních a 

regionálních center a 

stabilizovat 

venkovské oblasti 

vyváţeným rozvojem 

sídleních funkcí měst 

a obcí. 

Specifický cíl 3 

Zlepšit vyuţití 

primárního 

potenciálu území a 

posílit ekonomický 

význam udrţitelného 

cestovního ruchu. 

Specifický cíl 4 

Zajistit efektivní 

čerpání prostředků 

ROP NUTS II 

Jihozápad a podpořit 

absorpční 

schopnost regionu. 

 

Prioritní osa 1 

 

Dostupnost center 

 

Prioritní osa 2 

 

Stabilizace a rozvoj 

měst a obcí 

 

Prioritní osa 3 

 

Rozvoj cestovního 

ruchu 

 

Prioritní osa 4 

 

Technická pomoc 



 

Příloha č. 6: Schéma cílů ROP JV  

 

 

 

 
 

 

 

 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti JV, 2011, str. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7: Schéma cílů ROP MS 

 

 
 
 

 

 

Zdroj: RR regionu soudrţnosti MS, 2007, str. 21 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8: Schéma cílů ROP SM 

 

 

 

 
 
Zdroj: RR regionu soudrţnosti SM, 2007; vlastní zpracování 

 

 

 

 

Globální cíl  

Zvýšení ekonomické vyspělosti, 

zlepšení konkurenceschopnosti 

regionu soudrţnosti Střední Morava a 

ţivotní úrovně jeho obyvatel ve svém 

komplexu 

Specifický cíl 1 
Zajištění efektivní, 

flexibilní a bezpečné 

dopravní infrastruktury 

v rámci regionu 

soudrţnosti Střední 

Morava a spolehlivé, 

kvalitní a integrované 

veřejné dopravní 

sluţby. 

Specifický cíl 2 

Zlepšení kvality ţivota 

v regionu soudrţnosti 

Střední Morava, 

zvýšení atraktivity 

regionálních center, 

měst a obcí, zajištění 

kvalitní a dostupné 

sociální sluţby a 

příznivých podpůrných 

podmínek pro 

podnikání. 

 

Specifický cíl 3 

Zlepšení atraktivnosti 

regionu soudrţnosti 

Střední Morava pro 

účely cestovního ruchu 

zlepšením jeho 

infrastruktury, sluţeb, 

informovanosti a 

propagace.  

 

Specifický cíl 4 

Zajištění dostatečné 

administrativní 

kapacity, efektivního 

řízení a implementace, 

informovanosti, 

kontroly, sledování a 

hodnocení ROP Střední 

Morava a posílení 

vnitřní absorpční 

kapacity. 

 

Prioritní osa 1 

 

Doprava 

 

Prioritní osa 2 

 

Integrovaný rozvoj a 

obnova regionu 

 

Prioritní osa 3 

 

Cestovní ruch 

 

Prioritní osa 4 

 

Technická pomoc 



 

Příloha č. 9: Statistické údaje 

Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v ČR (2010) 

 Registrované subjekty 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

2 430 481 2 481 863 2 552 149 2 570 611 2 637 551 

Neuvedeno 1 408 922 1 533 764 1 470 100 1 465 274 1 510 688 

Počet 

zaměstnanců 

 

0 739 744 662 661 793 951 822 874 848 783 

1-9  219 216 221 768 223 995 220 394 217 999 

10-49  48 474 49 295 49 467 48 181 46 206 

50-249 12 016 12 193 12 426 11 825 11 712 

Celkem MSP 1 019 450 945 917 1 079 839 1 103 274 1 124 700 

Zdroj: ČSÚ, 2010; vlastní zpracování 

 

 

Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců podle regionů ČR (2010) 

Území/Ukazatel Celkem Mikrofirmy Malé firmy Střední firmy Neuvedeno 

Česká republika 2 637 551 1 066 782 46 206 11 712 1 510 688 

Severozápad 258 744 94 066 3 997 1 067 159 133 

Severovýchod 361 774 149 673 6 056 1 577 204 232 

Střední Čechy 307 761 133 031 4 678 1 088 168 778 

Jihozápad 300 394 124 659 4 976 1 290 169 239 

Jihovýchod 386 712 161 969 7 606 1 837 211 295 

Moravskoslezsko 245 290 97 014 4 456 1 082 142 505 

Střední Morava 270 603 112 178 5 192 1 312 151 724 

Zdroj: ČSÚ, 2010; vlastní zpracování 

 

Statistika podnikání (2010) 

Region 

soudrţnosti Praha SČ JZ SZ SV JV SM MS 

ŢO - celkem 541343 354541 341328 287225 422227 453040 319001 290738 

ŢO - konces. 20040 16392 12892 11296 14994 16984 12715 10429 

ŢO - vázané 49565 27372 24696 20878 30790 35571 24205 23081 

ŢO - řemeslné 98317 106720 105078 88686 134857 137175 103927 83251 

ŢO - volné 373421 204057 198662 166365 241586 263310 178154 173977 

ŢO pro f.o. 368240 306302 291703 246371 364282 369014 270244 245464 

ŢO pro p.o. 173103 48239 49625 40854 57945 84026 48757 45274 

ŢO cizinci 25535 12508 14037 16535 11007 11275 4660 5872 

Podnikat. - celkem 418789 261939 252669 211762 308998 332660 233702 212955 

Podnikat. - f. o. 300402 234459 225584 189271 277491 285271 207929 188518 

Podnikat. - p. o. 118387 27480 27085 22491 31507 47389 25773 24437 

Podnikat. - cizinci 23894 11366 12738 13898 9885 10161 4021 5020 

Počet obyvatel 1254317 1261249 1210271 1143587 1511672 1668947 1232470 1244172 

ŢO na 1000 ob. 431,58 281,10 282,03 251,16 279,31 271,45 258,83 233,68 

Podnikat./1000 ob. 333,88 207,68 208,77 185,17 204,41 199,32 189,62 171,16 

ŢO/podnikatelé 1,29 1,35 1,35 1,36 1,37 1,36 1,37 1,37 
Zdroj: ČSÚ, 2010; vlastní zpracování 


