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Anotace 

 Bakalářská práce na téma Finanční podpora malého a středního podnikání je 

zaměřena především na vytvoření informačního přehledu jednotlivých programů podpor 

pro MSP v ČR. Práce je rozčleněna do tří kapitol. První zahrnuje charakteristiku malého a 

středního podnikání obecně, včetně historie vývoje podnikatelských činností v ČR, 

objasnění základních pojmů, které se v práci často opakují a na analýzu malých a středních 

podniků, jejich výhod, nevýhod a bariér rozvoje malého a středního podnikání v ČR. 

Druhá kapitola se zaměřuje  na analýzu aktuálně dostupných podpor pro MSP v ČR. Tato 

kapitola popisuje aktuálně dostupné bankovní produkty a moţnosti čerpání podpor ze 

strukturálních fondů EU. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu vyuţití podpory v regionu 

Most, včetně analýzy podnikatelského prostředí na Mostecku. 

Klíčová slova: malé a střední podniky, podnikání, podpora, dotace, Evropská unie, 

Strukturální fondy  

Summary 

 Bachelor thesis financial support for small and medium business is focused on 

creating an information summary of aid schemes for SMEs in the country. The work 

is divided into three chapters. The first involves the characterization of small 

and medium-sized businesses generally, including the history of the development 

of business activities in EU, to clarify basic concepts that are often repeated 

in the work and the analysis of small and medium-sized enterprises, their 

advantages, disadvantages and barriers to the development of small and 

medium-sized enterprises in the country. The second chapter focuses on the 

analysis of currently available support for SMEs in the country. This chapter 

describes the currently available bank products and the possibility of drawing 

support from EU structural funds. The third chapter focuses on the analysis of 

the use of bridge support in the region, including the analysis, business 

environment, the Most.  

Keywords: small and medium enterprises, entrepreneurship, grant, the European 

Union, Struktura Funds  
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Seznam pouţitých zkratek 

APZ – aktivní politika zaměstnanosti 

CA – celková aktiva 

ČMRZB – Českomoravská rozvojová a záruční banka, a.s. 
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MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ObZ – Obchodní zákoník 

OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP – operační program 

OPLZZ – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPI – operační program Podnikání a inovace 

ROP – regionální operační program 

RPIC – regionální informační a poradenská centra 

SÚPM – společensky účelná pracovní místa 

SVČ – samostatná výdělečná činnost 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce v sobě spojuje tři základní témata: charakteristiku malého a 

středního podnikání, popis současných moţností finanční podpory malých a středních 

podniků v České republice a analýzu vyuţívání těchto moţností v regionu Mostecko. 

Zaměření bylo zvoleno s ohledem na aktuálnost problematiky rozvoje malého a 

středního podnikání, kterému se v České republice příliš nedaří, na moţnosti českých 

malých a středních podnikatelů, které dosud nemají dostatečné zkušenosti s čerpáním 

podpor zejména z Evropských fondů, a také s ohledem na praxi autorky – vedoucí oddělení 

aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Mostě. 

Cílem mé bakalářské práce je v teoretické části vytvořit informačně orientační 

přehled jednotlivých programů podpor, neboť detaily těchto programů jsou v takovém 

rozsahu, ţe není v silách této práce je obsáhnout. A není to ani její účel. Povaţuji tuto práci 

jako výborný začátek pro zjištění toho, co existuje, pro nutnou prvotní orientaci a poté lze 

vyhledat publikaci či zdroj, který se konkrétním programem zabývá. 

Cílem druhé, praktické části, je na základě dostupných informací zanalyzovat 

vyuţívání finančních podpor malého a středního podnikání v regionu Mostecko. Na 

vzorku malých a středních podniků v regionu zjistit jejich praktické zkušenosti, týkající se 

moţností vyuţití těchto podpor. Na základě získaných poznatků je následně moţné 

doporučit vhodná opatření. 
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2 Charakteristika malého a středního podnikání 

 Podnikání má ve středoevropských podmínkách hluboké tradice, protoţe naše země 

patřila v historii mezi nejrozvinutější. Ujasníme si, co je to vlastně podnikání a zaměříme 

se při tom hlavně na malé a střední podniky. 

2.1 Historie vývoje podnikatelských činností 

Počátky podnikatelských aktivit lze nalézt uţ v dávné historii. U Babyloňanů, 

Egypťanů, Féničanů, Řeků a Římanů tvořili drobní podnikatelé velkou část populace. 

Problém spočíval v nízké kvalitě jejich výrobků a spotřebitel tudíţ býval někdy poškozen. 

Toto bylo impulzem pro první snahy o právní úpravy podnikání. 

V následujících staletích nebyli drobní podnikatelé příliš uznáváni. 

Za Rakouska-Uherska vykonávali drobní ţivnostníci svoji práci v nepříliš 

příznivých podmínkách, a proto se začali organizovat v různá seskupení, díky nimţ si 

zlepšovali svá postavení.. Příkladem jsou bratrstva řemeslníků stejného oboru, která se 

postupně transformovala v cechy. Cechy se vyznačovaly svojí autonomií a vydávaly svá 

interní pravidla. 

V průběhu vývoje docházelo ke stále větší specializaci řemesel v jejímţ důsledku se 

cechovní systém dostal v 19. století do úpadku a roku 1859 byly cechy zrušeny. Novou 

organizační formou sdruţování ţivností byla ţivnostenská společenstva a společenstevní 

svazy.   

V předválečném Československu bylo malé a střední podnikání bohatě rozvinuto a 

tvořilo podstatnou část ekonomiky a vhodně doplňovalo její strukturu. Ve 30. letech patřilo 

Československo mezi 15 nejprůmyslověji rozvinutých zemí světa se silným privátním 

sektorem, tradičním trţním systémem a rozvinutou demokracií západního stylu. Ze 

720 007 ţivnostenských subjektů jich bylo 642505 o velikosti do pěti pracovníků. Tento 

trend byl zachován aţ do února 1948. [3] 

Po skončení druhé světové války došlo k postupné likvidaci soukromých podniků, 

v roce 1945 ke znárodnění podniků nad 500 zaměstnanců a v roce 1948 byly znárodněny 

podniky nad 50 zaměstnanců. Trţně orientovaná ekonomika se změnila na centrálně 

plánované hospodářství. V důsledku podcenění úlohy malých a středních podniků a 
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monopolizace ekonomiky došlo k odstranění konkurence a výsadní postavení velkých 

podniků bylo zaloţeno na organizační koncentraci a vzniklo administrativní cestou. Zaloţit 

malé podniky a druţstva se nezdařil. 

Období v letech 1970-1989 znamenalo úplné vakuum v oblasti malého a středního 

podnikání, coţ se nejradikálněji projevovalo v oblasti sluţeb, v ekonomice nastávaly stále 

větší problémy a panovala nespokojenost obyvatelstva. Z těchto důvodů se začalo od roku 

1977 udělovat národními výbory povolení k vykonávání některých druhů sluţeb, nicméně i 

přes tyto aktivity došlo k úplnému potlačení soukromého vlastnictví. 

Po listopadových událostech v roce 1989 se začaly uskutečňovat transformační, 

reorganizační a restrukturalizační změny a soukromý sektor začal hrát důleţitou roli. Díky 

makroekonomické a privatizační politice vlády rostla podnikatelská sféra,  podstatným 

prvkem nárůstu byla motivace asi ¼ pracovně aktivního obyvatelstva k vyuţití vlastních 

zdrojů a schopností pro samostatné podnikání. Vývoj počtu ekonomických subjektů 

v letech 1992-2010 zachycují následující 2 grafy.   
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Graf č. 1 Vývoj počtu ekonomických subjektů v letech 1992 – 2001 (v tis.).                      [13] 
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Graf č. 2 Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR (v tis.).                                                                       [13]  

2.2 Co je podnikání  

V této podkapitole je třeba si objasnit několik základních pojmů – podnikání, 

podnikatel a ţivnost, se kterými budu dále často pracovat. 

 Podnikáním se dle obchodního zákoníku (ObZ) rozumí soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosaţení zisku. Tato strohá formulace zákona je často předmětem diskusí. Jeden názorový 

proud zastává uţší smysl – definici v zákoně, jiný názorový proud chápe smysl podniku 

jako sociálně ekonomické jednotky. 

 Podnikatelem se v běţném slova smyslu rozumí osoba, která vykonává 

podnikatelskou činnost. 

 Výraz „podnikatel“ se v ţivnostenském zákoně pouţívá jako legislativní zkratka 

pro označení fyzických a právnických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem 

pro provozování ţivnostenského podnikání. 

 Podnikatelem podle § 2 obchodního zákoníku je poměrně široký okruh osob: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění (ţivnostenský list, 

koncesní listina), 
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 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (advokáti, lékaři, znalci, daňoví poradci), 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence, 

podle zvláštního předpisu (samostatně hospodařící rolník). 

 Ţivnost je soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku za podmínek stanovených 

ţivnostenským zákonem – dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve 

znění pozdějších předpisů. Ţivnost můţe provozovat fyzická i právnická osoba. U 

právnické osoby musí všeobecné podmínky (dosaţení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům a bezúhonnost) splňovat odpovědný zástupce Oproti podniku nebo firmě ţivnost 

obecně charakterizuje nízký počet zaměstnanců a omezená kapitálová síla. Této definici 

vyhovují malé a střední podniky. 

2.3 Členění podniků 

Pro velké mnoţství podniků pouţíváme, při potřebě rozdělit  je na více skupin, 

různá kritéria. Zde si připomeneme třídění podniků podle oborů činnosti a podle velikosti.  

2.3.1 Podniky podle oborů činnosti 

Jako velice praktické třídění se osvědčil způsob třídění podle kategorií oborů 

Klasifikace ekonomických činností (CZ.NACE). 

Jedná se o ucelený systém klasifikací ekonomických činností a produkce, kterou 

pouţívá Evropská unie (resp. Evropské společenství) od roku 1970 a od 1.1.2009 nahradil 

„naši“ Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). NACE vytváří rámec pro 

statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, 

zaměstnanosti, národních účtech). Statistiky, které vzniknou za pouţití klasifikace NACE, 

lze srovnávat v celé EU. 

Klasifikace ekonomických činností (CZ.NACE): 

A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 

B. Těţba a dobývání 

C. Zpracovatelský průmysl 
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D. Výroba rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

E. Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

F. Stavebnictví 

G. Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel 

H. Doprava a skladování 

J. Informační a komunikační činnosti 

I. Ubytování, stravování a pohostinství 

K. Peněţnictví a pojišťovnictví 

L. Činnosti v oblasti nemovitostí 

2.3.2 Podniky podle velikosti 

Kritéria, která posuzují podniky podle velikosti, jsou harmonizována legislativou 

Evropské unie (EU). Jedná se o počet zaměstnanců, obrat nebo celkovou hodnotu aktiv a 

nezávislost. Při klasifikaci podniku musí být naplněna všechna tři kritéria. 

 Potřeba jednotně vymezit malé a střední podniky vycházela z poţadavku vytvořit 

rovné podmínky pro všechny podnikatelské subjekty a umoţnit jednotnou statistickou 

dokumentaci. 

 Definice malého a středního podniku, která vyplývá z naší právní úpravy, je do 

značné míry shodná  s definicí platnou v EU. Pouze částky u aktiv nebo mohou být 

v důsledku stávajícího kurzu v ČR odlišné. K úplnému sladění by mohlo dojít aţ 

zavedením společné měny euro v ČR. 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, je pramenem české právní úpravy malého a středního podnikání. Zákon 

vymezuje malé a střední podniky následujícím způsobem: 

Za malého a středního podnikatele se povaţuje podnikatel, pokud:  

 zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, 

 jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za 

poslední uzavřené účetní období nepřesahující 1450 mil. Kč, 

 je nezávislý, coţ znamená, ţe více neţ 25% kapitálu a hlasovacích práv není ve 

vlastnictví ţádné jiné osoby nebo více osob, které nesplňují výše uvedené 

poţadavky. 
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Za malého podnikatele se povaţuje podnikatel, pokud:  

 zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, 

 jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za 

poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, 

 je nezávislý, platí stejná pravidla jako v předchozím případě. 

Za drobného podnikatele se povaţuje podnikatel, pokud:  

 zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců, 

 splňuje kritéria malých podniků. 

Úprava Evropské unie vymezuje malé a střední podniky takto: 

Střední podniky jsou definovány jako podniky, které:  

 mají méně neţ 250 zaměstnanců, 

 čistý obrat nepřekračuje 40 miliónů eur nebo celková aktiva nepřesahují 27 miliónů 

eur, 

 splňuje kritériu nezávislosti, coţ znamená, ţe více neţ 25% kapitálu a hlasovacích 

práv není ve vlastnictví jiného subjektu, který nesplňuje podmínky malých a 

středních podniků. 

Malé podniky jsou definovány jako podniky, které:  

 mají méně neţ 50 zaměstnanců, 

 čistý obrat nepřekračuje 7 miliónů eur nebo celková aktiva nepřesahují 5 miliónů 

eur, 

 splňují kritérium nezávislosti. 

Mikropodniky (drobní podnikatelé):  

 mají méně neţ 10 zaměstnanců, 

 splňuje kritéria malých podniků 

Uvedená klasifikace je praktická a vyuţívá se právě při udělování podpor podnikání. 

Kriticky však musím říci, ţe zaostává, zejména v tom, ţe pracovní výkon stále méně závisí 

na fyzické práci, na počtu pracovníků, ale spíše vyuţívá moderní techniku. Některé 

činnosti, nad kterými se dříve „mořilo“ několik lidí, dnes počítač vykoná jediným stiskem 

tlačítka. 
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2.4 Malé a střední podnikání 

2.4.1 Stav malého a středního podnikání v ČR 

Důleţitý segment národního hospodářství představují právě malé a střední podniky. 

Jejich význam pro ekonomiku dokumentují níţe uvedená statistická data. Z těchto dat lze 

odvodit, ţe charakteristickým rysem malého a středního podnikání je velká rozmanitost 

předmětu podnikání tzn., ţe MSP působí v široké škále odvětví. Nejvíce se MSP podílí 

v oblasti obchodu, sluţeb a průmyslu, nejméně v dopravě. 
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 Graf č. 3 Odvětvová struktura MSP – počty podniků.                                                                              [13] 

Dalším vhodným ukazatelem vlivu MSP na národní hospodářství je počet 

zaměstnaných osob v MSP. Nárůst zaměstnanosti vykazují zejména trţní sluţby. V grafu  

č. 4 jsou patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. 
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Graf č. 4 Odvětvová struktura MSP – zaměstnaní.                                                                                    [13]  

2.4.2 Výhody malých a středních podniků 

 Na domácím trhu i na zahraničních trzích disponují MSP řadou výhod oproti 

velkým podnikům, z některých hledisek je jich postavení zase nevýhodné. Mezi hlavní 

výhody MSP patří zejména: 

 pruţné reagování na změny, 

 Mnohem citlivěji, neţ velké podniky, vnímají výkyvy trhu z důvodu omezených 

kapitálových zdrojů. Schopnost pruţné reakce je dána tím, ţe MSP nejsou zatíţeny 

existencí rozsáhlého investičního majetku a tudíţ změna předmětu činnosti nebo výrobního 

programu nevyţaduje tak velké zásahy jako u velkých podniků. 

 inovační kreativita, 

 Nezbytnou podmínkou jejich přeţití na trhu je inovační kreativita, přestoţe jde o 

inovace niţšího řádu.. V MSP je méně omezujících organizačních prvků a více prostoru 

pro individuální iniciativu. 

 vytváření nových pracovních příleţitostí, 

 Malé a střední podniky jsou charakteristické niţšími náklady na zřízení pracovního 

místa. Tyto náklady mohou také z části pokrýt z příspěvků z aktivní politiky 
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zaměstnanosti, zejména příspěvku na mzdové náklady nebo příspěvku na zřízení nového 

pracovního místa za podmínky, ţe zaměstnají uchazeče o zaměstnání, kterými mohou být 

právě pracovníci propuštění z velkých podniků pro nadbytečnost. Někteří lidé se po 

propuštění ze zaměstnání, které se leckdy opakuje, rozhodnou „zaměstnat sami sebe“ také 

zaloţením vlastního podniku.  

 odolnost proti hospodářské recesi, 

 V době hospodářské recese se velké podniky snaţí zbavit hospodářských aktivit, 

které jsou ztrátové, nebo dosahují malého zisku. To je příleţitost pro vyuţití produkčních 

kapacit MSP. 

 rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. 

 Hlavní předností MSP je relativně úzký okruh vlastníků a jejich obvyklá účast na 

výkonném řízení podniku. 

2.4.3 Nevýhody MSP  

 Jak uţ jsem dříve nastínila, vedle uvedených předností provázejí existenci MSP 

také některé nevýhody vůči velkým podnikům. Lze uvést především: 

 omezené moţnosti zaměstnávání odborníků ve správě, 

 Povinnosti MSP dané právním řádem, daňovými zákony a právními předpisy 

ochrany ţivotního prostředí jsou v podstatě stejné jako u velkých podniků. MSP mají ale 

pro tyto účely podstatně méně prostředků neţ velké podniky a proto kladou na své řídící 

pracovníky zvýšené odborné i časové poţadavky. 

 menší finanční síla, 

 K slabým stránkám MSP patří nedostatek finančních prostředků a s tím často 

související ztíţený přístup k úvěrovým zdrojům. 

 vyšší intenzita práce za méně příznivých pracovních podmínek, 

 Ve středních, ale zejména v malých podnicích je obvykle majitel také vrcholovým 

manaţerem a jeho zájem maximalizovat svůj zisk jej vede nejen k vlastnímu vysokému 

pracovnímu nasazení, ale vyţaduje i intenzivní práci u svého zaměstnance. 

 omezené moţnosti získávání výhod z rozsahu produkce, 
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 MSP na rozdíl od podniků velkých mohou obvykle objednávat materiál jen 

v niţším mnoţství, a nemohou tak získávat slevy a výhodnější dodací podmínky. 

 omezené prostředky na propagaci a reklamu. 

 Oproti podnikům velkým je pro MSP obtíţnější ovlivňovat své potenciální 

zákazníky. Nízké zdroje na propagaci pak negativně ovlivňují velikost obratu a moţnosti 

růstu podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lýdie Zárubová: Finanční podpora malého a středního podnikání 

 

2011                                                                                                                                      12 

 

 

3 Možnosti finanční podpory pro malé a střední podniky 

Cílem této kapitoly je provést další zúţení sledované problematiky a pozornost 

zaměřit na systém podpor malých a středních podniků v ČR,  na jejich zaměření, zásady 

poskytování, legislativní rámec a zejména na druhy finančních podpor podnikání. 

3.1 Podpora podnikání obecně 

Podpora podnikání zahrnuje celý soubor nástrojů, který pro podnikatele představuje 

moţnost zlepšit či usnadnit si podnikání. Je zabezpečována pomocí různých institucí, 

agentur, odborných organizací podnikatelské sféry, které za zvýhodněných podmínek 

nabízejí své sluţby MSP. Politika poskytování těchto podpor musí být promyšlená tak, aby 

nenarušovala trţní mechanismus, orientovala se na problémové regiony, určité fáze 

podnikání a na vybrané prvky. 

Malí a střední podnikatelé mají v ČR mnoho zvýhodnění a moţností, které mohou 

vyuţít ve své podnikatelské činnosti. Systém podpor je rozsáhlý a získat ucelený přehled o 

všech moţnostech můţe být pro podnikatele obtíţné. 

Podpora podnikání je primárně v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu 

(MPO). Ministerstvo kaţdý rok vydává příručku, v níţ popisuje jednotlivé druhy podpor a 

objasňuje podmínky k jejich dosaţení. Další souhrnné informace o podporách podnikání 

v České republice lze získat v České agentuře na podporu CzechTrade, v Agentuře pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest a také v pobočkách Českomoravské rozvojové a 

záruční banky. 

Základní legislativní rámec  podpory malého a středního podnikání vymezuje 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon vymezuje formy podpory, které lze MSP poskytovat. Většina 

prostředků pro podporu podnikání je distribuována prostřednictvím ministerstva průmyslu 

obchodu (prostřednictvím jeho institucí) a Českomoravské rozvojové a záruční banky.  

Způsob podpor můţe být přímý (např. formou dotací), nebo nepřímý (výstavba 

infrastruktury). Z prostorového hlediska mohou být podpory poskytovány obcemi, kraji, 

přes zemi a Evropskou unii. 
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Obr. 1 Druhy podpor dle formy a územní hierarchie jejich poskytování.                                [3] 

3.2 Systém podpor v ČR 

Systém podpor v ČR je povaţován za roztříštěný a neucelený a informace se 

obtíţně hledají. Na základě těchto nedostatků byla zahájena spolupráce agentury 

CzechInvest  a Hospodářské komory ČR. Vznikla tak rozsáhlá informační síť 

BusinessInfo, která by měla zlepšit povědomí o moţnostech podpory podnikání. 
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Obr. 2 Členění podpor v ČR.                                                                                                                 [3] 

V následující části se zaměřím na všeobecné podpory podnikání. Tento přehled 

má ale charakter informačně-orientační, protoţe detaily jednotlivých programů podpor 

jsou často v takovém rozsahu, ţe není v silách této bakalářské práce je obsáhnout. A není 

to ani její účel. Povaţuji tuto kapitolu jako výborný začátek pro zjištění toho, co existuje, 

pro nutnou prvotní orientaci a poté lze vyhledat publikaci či zdroj, který se konkrétním 

programem zabývá. 

3.2.1 Fondy Evropské unie 

 Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 

ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. EU 

disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský 

sociální fond (ESF). Vedle strukturálních fondů existuje ještě kohezní fond – Fond 

soudrţnosti (FS). Tyto fondy financují národní programy v rámci jednotlivých operačních 
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programů (OP). ČR si pro nynější vyjednala 26 operačních programů, osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní 

prostředí), sedm zeměpisně (např. na Středočeský kraj, Moravskoslezsko atd.) a ostatní 

umoţňují přeshraniční spolupráci, nebo zajišťují technické a administrativní zázemí 

realizace. Na právě probíhající programové období 2007-2013 má ČR z evropských fondů 

k dispozici 26,69 miliard eur. Tuto sumu lze pro představu přirovnat přibliţně ke ¾ 

ročního státního rozpočtu ČR. [12] 

Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit 

projekt řídícímu orgánu operačního programu. Řídícími orgány operačních programů jsou 

u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva, u územně vymezených OP jsou to 

územní celky odpovídající jednomu nebo více českým krajům zřízené za účelem přijímání 

dotací z evropských fondů. Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, vlastníci 

dopravní infrastruktury, podnikatelé, neziskové organizace, školy a další. 

V rámci období 2007-2013 probíhá celkem 8 tematických operačních programů. 

Kaţdý z nich má specifické zaměření a je určen pro celé území České republiky 

s výjimkou Hlavního města Prahy. 

Tematické operační programy 

Integrovaný operační 

program  
OP Podnikání a inovace OP Ţivotní prostředí OP Doprava 

   
 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnos

t 

OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 
OP Technická pomoc 

   
 

Obr. 3 Tematické operační programy.                                                                          [12] 

 

Opět pro období 2007-2013 bylo připraveno celkem 7 regionálních operačních 

programů. Kaţdý z nich má specifické zaměření a je určen pro celé území České republiky 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/22ca76b9-61fd-48c6-afda-90e4e9846639/Operacni-program-Technicka-pomoc
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s výjimkou Hlavního města Prahy. Jejich cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionů, 

urychlení jejich rozvoje a zvýšení aktivity regionů pro turisty. 

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 

 

   

 

Obr. 4 Regionální operační programy.                                                                          [12] 

Neméně důleţitou informací je jaké projekty lze z ROP financovat. Obecně se ROP 

zaměřují na témata, která lze shrnout do následujících oblastí: 

 dopravní dostupnost a obsluţnost ( výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. 

a III. Třídy, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, ţelezničních stanic, 

zastávek apod.), 

 rozvoj území (příprava rozvojových území pro podnikání, stavební obnova centra 

města a památkových zón, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturu a volný čas 

apod.), 

 regionální rozvoj podnikání (rekonstrukce, modernizace stávajících objektů pro 

podnikání, investice do technické a dopravní infrastruktury průmyslových zón 

apod.), 

 rozvoj cestovního ruchu (výstavba cyklostezek, wellness sluţby,sportovní zařízení 

apod.). 

 Ostatní programy - Operační programy pro Prahu (Konkurenceschopnost , 

Adaptabilita) a Programy Evropské územní spolupráce umoţňují přeshraniční, 

meziregionální a nadregionální spolupráci nebo zajišťují technické, administrativní a 

výzkumné zázemí realizace a jsou v této práci uvedeny pro představu, ţe existují, neboť 

výše uvedený přehled podporovaných činností je jen ukázkový, podrobné informace 

nabízejí operační programy (www.strukturalni-fondy.cz) a navazující prováděcí 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8ed7c981-46d9-4c32-9b99-07a8b52f5cb2/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8ed7c981-46d9-4c32-9b99-07a8b52f5cb2/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0a684fe1-a4b3-4e94-9ba9-844af71e0636/ROP-NUTS-II-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5cda7326-fe7e-4661-98d5-6570f27a0f55/ROP-NUTS-II-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d67b43ba-143b-4541-9624-8f9943ac3c15/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d67b43ba-143b-4541-9624-8f9943ac3c15/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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dokumenty, ve kterých je třeba také ověřit, kdo je u toho kterého typu činnosti vymezen 

mezi moţnými příjemci datace.  

3.2.2 Bankovní produkty 

Jedním z nejzávaţnějších problémů, se kterým se malí a střední podnikatelé 

potýkají je nedostatek vlastního kapitálu. Pro banky jsou rizikovou skupinou klientů. 

Přesto některé banky vycházejí těmto podnikatelů vstříc.  

Československá obchodní banka (ČSOB) je univerzální bankou působící na 

území ČR v poskytování komplexních produktů a sluţeb. Nabízí tyto sluţby při 

programech podpory malého a středního podnikání. [8] 

 Povolené přečerpání účtu – úvěr určený firmám a podnikatelům, kteří potřebují 

dočasně překlenout rozdíl mezi příjmy a výdaji formou dohodnuté finanční rezervy na 

účtu. 

 Kontokorentní úvěr – úvěr k pokrytí přechodného nedostatku finančních 

prostředků. Čerpat lze v korunách nebo vybraných zahraničních měnách. 

 Revolvingový úvěr – úvěr určený fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým 

osobám, které potřebují dodatečné finanční prostředky na financování provozních potřeb. 

Předmětem financování jsou především pohledávky, doplňkově i zásoby. Je poskytován 

formou měsíčního regulovaného limitu. Čerpat jej lze v českých korunách a na základě 

dokumentů (seznam faktur, přehled zásob). 

 Malý úvěr pro podnikatele - úvěr určený fyzickým osobám (podnikatelům) a 

právnickým osobám k profinancování menších investičních záměrů. Čerpat jej lze 

v českých korunách a na základě dokumentů (faktur, smluv).  

 Účelový úvěr - úvěr určený fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým 

osobám, na financování přesně vymezených potřeb, převáţně investičního charakteru, 

např. nákup strojů a zařízení, nemovitostí, lze financovat i jejich opravy. Čerpat lze 

v korunách nebo vybraných zahraničních měnách na základě dokumentů (faktur, smluv). 

 Vydané záruky – záruky, určené fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým 

osobám, vystavené na ţádost k zajištění závazků ve prospěch tuzemských i zahraničních 

oprávněných subjektů. 
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 Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU – speciální 

schéma financování projektů, které zahrnuje nejen úvěry samotné, ale i přísliby úvěrů 

poţadované státními orgány jiţ při předkládání ţádosti o dotaci. 

 Komerční banka, a.s. (KB) patří k významným bankovním institucím nejen v ČR, 

ale i v regionu střední a východní Evropy. Podporu malých a středních podnikatelů 

zajišťuje těmito produkty. [7] 

 Developerské financování – umoţňuje financovat podnikatelský záměr, jehoţ cílem 

je postavit nebo koupit nemovitost za účelem pronájmu nebo prodeje. 

 Kontokorentní úvěr – je určen zejména k profinancování provozních potřeb 

vyplývajících z podnikatelské činnosti klienta. Úvěr je veden na běţném účtu klienta. 

 Podnikatelské provozní úvěry – krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úvěry na 

provozní potřeby, investiční potřeby, na oběţné prostředky, nebo na přechodný nedostatek 

finančních prostředků. Způsob financování je jednorázový, revolvingový nebo jako 

kontokorent na běţném účtu. 

 Povolený debet na podnikatelském běžném účtu – krátkodobý kontokorentní úvěr 

v českých korunách k financování výkyvu v oběţných prostředcích. Je poskytován na 

podnikatelském běţném účtu. Klient (podnikatel) tak můţe čerpat finanční prostředky na 

účtu do smluvně sjednaného limitu záporného zůstatku. 

 Profi Factoring – moderní a snadný způsob financování pohledávek z obchodního 

styku. 

 Profi úvěr – podnikatelský úvěr speciálně pro drobné podnikatele, malé a střední 

podniky s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Profi úvěr je 

určený k financování oběţných prostředků, provozních potřeb nebo k pořízení hmotného 

investičního majetku. 

 Profi úvěr FIX - podnikatelský úvěr speciálně pro drobné podnikatele, malé a 

střední podniky s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Od 

profi úvěru se liší zejména anuitním splácením s pevnou úrokovou sazbou. 

 Program Ponte II – úvěr pro financování projektů s dotací z evropských fondů. 

Úvěr na předfinancování dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a 
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obdrţením dotace. Úvěrem na spolufinancování projektu lze hradit výdaje, které nejsou 

kryty dotací. 

3.2.3 Podpůrné organizace pro podnikatele 

 Smyslem této podkapitoly je získat přehled o institucích, které se zabývají jednak 

poskytováním sluţeb a poradenství pro podnikatele, ale pro tuto práci také důleţitým 

faktorem – nabídkou státu v podpoře podnikání prostřednictvím Agentury pro rozvoj 

podnikání a investic – CzechInvest, CzechTrade a Českomoravské rozvojové a záruční 

banky. 

 Význam podpůrných organizací spočívá v tom, ţe podnikatel má moţnost obrátit se 

na specializované instituce s poţadavkem na poskytnutí sluţeb, které potřebuje. Tyto 

sluţby by měly být prostorově dostupné a cenově přiměřené, ale některé sluţby na nichţ 

má stát zájem, dotuje tak, ţe mohou být poskytovány bezplatně, nebo jen s částečnou 

úhradou. 

 Obsahem těchto sluţeb můţe být informace, co má podnikatel dělat, aby mohl 

zaloţit ţivnost, pomoc při vypracování podnikatelského záměru, pomoc při vyřízení úvěru 

a informace o podporách, které můţe získat. 

 Jak uţ jsem jiţ zmínila, podpora podnikání je součástí stimulace ekonomického 

růstu a k tomuto účelu byl v ČR vydán zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se týká i činnosti níţe uvedených 

organizací, které mají za úkol pomáhat rozvoji podnikání. 

Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest 

 Tato agentura je národní rozvojovou agenturou, která pomáhá zahraničním 

investorům zakládat výrobní závody v ČR.  

 Pro české podnikatele zajišťuje přístup k programům financovaným ze 

strukturálních fondů, poskytuje informace o systému státní podpory malého a středního 

podnikání v ČR. Děje se tak prostřednictvím sítě regionálních poradenských a 

informačních center (RPIC). Tyto regionální kanceláře mají usnadnit vstup do podnikání, 

poskytovat informace o strukturálních fondech a systému státní podpory, pomáhat při 
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vyplňování ţádosti o podporu z fondů EU, přijímat ţádosti o posouzení výběrovou komisí 

a dohlíţet nad čerpáním prostředků pro realizované projekty. 

CzechTrade 

 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade je příspěvkovou organizací 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jejíţ hlavní činností je zvýšení exportní schopnosti 

českých firem za pomoci přímé sluţby zahraničních kanceláří.. Zahraniční kanceláře 

zajišťují praktickou pomoc exportérům přímo v zahraničí, nabízí např. poskytnutí pomoci 

při vyhledávání obchodních kontaktů, zpracování průzkumu trhu, prověření zájmu o 

nabízený výrobek, zajištění prezentace nabídky v zahraničí a podobně. Podrobné 

informace lze zjistit na rozsáhlém internetovém portálu www.czechtrade.cz, nebo na 

www.exportonline.cz. 

Českomoravská rozvojová a záruční banka (ČMRZB) 

 Tato banka je akciovou společností, kde akcionáři jsou ve většině ministerstvo 

průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí. Sluţby banky 

jsou určeny k financování a podpoře vzniku rozvoje malých a středních podniků v ČR, ale 

také k podpoře rozvoje bydlení, rozvoje regionů, měst a obcí. 

 Podpory malého a středního podnikání jsou poskytovány formou zvýhodněných 

záruk na úvěr, leasing, kapitálový vstup a za návrh do obchodní veřejné soutěţe. Dále jsou 

poskytovány zvýhodněné (středně či dlouhodobé) příspěvky na úhradu úroků a příspěvky 

na zvýšení zaměstnanosti. Prostředky pro tyto podpory jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu a o jejich přiznání rozhoduje po vyhodnocení ČMRZB na základě podmínek 

zákona č. 47/2002 sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

http://www.czechtrade.cz/
http://www.exportonline.cz/
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Obr. 5 Druhy podpor dle obsahového zaměření a poskytovatelů.                                          [3] 
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4 Analýza využití finanční podpory ve vybraném regionu 

 Na tomto místě bude provedeno další zúţení sledované problematiky a pozornost 

zaměřím na oblast podpory malého a středního podnikání v regionu Mostecko. 

4.1 Charakteristika regionu 

Okres Most patří svými parametry ke středně velkým a nadprůměrně zalidněným 

okresům. Tvoří jej 5 měst a 21 obcí. K 31. 12. 2010 ţilo na jeho území dle statistických 

údajů 117 294 obyvatel. [14] 

Polohu kraje lze hodnotit jako výhodnou, jednak z důvodu hranice s Německem, a 

také díky blízkosti Prahy. 

Z hlediska lidských zdrojů má okres výhodu mladší věkové struktury obyvatelstva 

a tím také dostatek pracovní síly. Problémem je obecně nízká úroveň kvalifikace lidí a 

strukturální nevyváţenost mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Tradiční 

zaměstnavatelé – velké průmyslové podniky – zanikly nebo propouštějí v důsledku 

restrukturalizace nadbytečné zaměstnance, zatímco malé a střední podnikání není v okrese 

příliš rozvinuto. To vše vede k trvalému růstu nezaměstnanosti. 

4.1.1 Problematika zaměstnanosti v okrese Most 

 Z hlediska zaměstnanosti patří okres k nejproblémovějším regionům ČR. Míra 

nezaměstnanosti okresu byla k 31.3.2011 vykázána hodnotou 16,36%, coţ představuje 

zhruba 9578 lidí evidovaných Úřadem práce v Mostě jako uchazeči o zaměstnání. Z toho je 

téměř polovina nezaměstnaných v evidenci déle neţ jeden rok. [11] 

4.1.2 Podnikatelské prostřední na Mostecku 

 Na základě údajů z veřejné databáze Českého statistického úřadu bylo zjištěno, ţe 

ke dni 31. 12. 2009 (nejaktuálnější zveřejněný údaj) registroval ČSÚ v okrese Most 22 190 

ekonomických subjektů. V členění podle počtu zaměstnanců bylo 6099 subjektů bez 

zaměstnanců, 1949 ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců do 10, do 50 

zaměstnanců 271 a 105 ekonomických subjektů s počtem zaměstnaných osob do 250. [6] 

 Další členění ekonomických subjektů v okrese Most podle vybraných právních 
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norem vykázalo, z celkového počtu 22 190 registrovaných subjektů, 2317 obchodních 

společností, z nichţ 156 bylo akciových společností, 128 druţstev a 5 státních podniků. 

Téměř 74% (16 410) zastoupení mají na Mostecku soukromí podnikatelé, podnikající dle 

ţivnostenského zákona. Zemědělských podnikatelů evidoval ČSÚ k uvedenému datu 95 a 

976 soukromých podnikatelů na Mostecku podniká podle jiného neţ ţivnostenského 

zákona. [5] 

4.2 Výzkumné šetření, stanovení hypotéz 

Výzkumné šetření je zaměřeno na zmapování přístupu malých a středních 

podnikatelů v okrese Most k moţnostem vyuţívání finančních podpor malého a středního 

podnikání. Hlavním cílem praktického výzkumu bylo zjistit, zda je cílová skupina MSP 

dostatečně informovaná o této moţnosti vyuţití podpor podnikání a zda či do jaké míry ji 

vyuţívá. Dílčí cíl byl orientován na jednu z konkrétních forem podpory podnikání – 

bankovní produkty (úvěry), a to na zjištění důvodů neposkytnutí úvěru. 

Vzhledem k výše uvedeným cílům jsem si stanovila následující hypotézy: 

H1: V problematice podpor se MSP na Mostecku stále obtíţně orientují. 

H2: MSP se potýkají s problémem získávání kapitálu u bank. 

H3: Nejvíce vyuţívanou formou podpory podnikání v okrese Most jsou nástroje a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti. 

H4: MSP nemají dostatečný potenciál k čerpání podpor podnikání z evropských fondů. 

4.2.1 Výzkumný soubor 

 Za základní kritérium pro identifikaci účastníků dotazníkového šetření bylo zvoleno 

hledisko velikosti firmy podle počtu zaměstnanců a to v následujících kategoriích: 

 samostatně podnikající fyzické osoby a drobní podnikatelé  

tj. s počtem zaměstnanců v intervalu 0 aţ 9, 

 malí podnikatelé 

tj. s počtem zaměstnanců v intervalu 10 aţ 49, 

 střední podnikatelé 

tj. s počtem zaměstnanců v intervalu 50 aţ 249. 
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 Dotazované firmy byli vybrané metodou náhodného výběru. Z  kategorie středních 

podnikatelů bylo osloveno 5 firem, z kategorie malých a drobných podnikatelů to bylo 75, 

coţ znamená celkově 80 oslovených firem.   

4.2.2 Použité výzkumné metody 

K výzkumnému šetření a ověření stanovených hypotéz bylo vyuţito metody 

dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník obsahuje celkem 10 otázek 

 Dotazníkový průzkum jsem provedla v období od 1. února do 28. února roku 2011. 

Šetření se konalo formou elektronického dotazníku (viz. příloha č. 1) zasílaného 

elektronickou poštou. Jak jiţ bylo uvedeno, osloveno bylo celkem 80 subjektů z okresu 

Most. Zpět se vrátilo 37 dotazníků, coţ znamená, ţe návratnost dosáhla 46,25 procenta.   

 Respondenti při odpovídaní vybírali z výčtu moţností. U odpovědí na otázku č. 3, 

7, 9 byla jenom jedna moţnost z výčtu moţností, u ostatních otázek mohl respondent 

vybrat vícero moţností, pokud ale nevybral moţnost, která vylučovala současný výběr 

dalších moţností. Výsledky šetření byli pro přehlednost zobrazeny v grafech. Při 

interpretaci byla zkoumána procentuální četnost odpovědí na kaţdou moţnost vůči 

celkovému počtu respondentů.  

4.3 Výsledky průzkumu 

 Graf č. 6 zobrazuje procentuální rozdělení dotazovaných MSP podle velikosti. 

Nejvíce 52 procent dotazovaných MSP bylo v kategorii 0-9 zaměstnanců, dále 37 procent  

 kategorii 10-49 zaměstnanců a 11 procent v kategorii 50 aţ 249 zaměstnanců.   

52%

11%

37%

0 -9

10 -49

50 -250

 
Graf č. 5 Rozdělení zkoumaných MSP podle počtu zaměstnanců.                                                                                                                             
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Otázka č. 2: Domníváte se, že jste  informováni o možných finančních podporách malého a 

středního podnikání ? 
(Poznámka: Respondent mohl označit jenom jednu moţnost.) 

 

 
Graf č. 6  Míra informovanosti MSP o možných finančních podporách. 
 

 Na otázku „Domníváte se, ţe jste informováni o moţných finančních podporách 

malého a středního podnikání ?“ odpovědělo nejvíce 57,5 % respondentů, ţe jejich 

informovanost je špatná. Je to pravděpodobně zapříčiněno faktem, ţe počet drobných 

podnikatelů oproti malým a středním je v okrese Most aţ trojnásobně vyšší. Z toho 

vyplývá, ţe pro tyto podnikatele je charakteristická niţší dostupnost potřebných informací, 

neboť jsou často sami zaměstnanci s vysokým pracovním výkonem a minimem volného 

času. To potvrzuje i, v moţnosti jiná odpověď, častá četnost odpovědí: „Nemám dostatek 

času tyto informace zjišťovat“. 

Otázka č. 3: Využili jste již některou z možných finančních podpor pro malé a střední 

podnikatele?  
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Graf č. 7 Využili jste již některou z možných finančních podpor pro MSP.                                                                     
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 Na otázku „Vyuţili jste jiţ některou z moţností finančních podpor pro malé a 

střední podnikatele?.“ aţ 83,5% respondentů odpovědělo, ANO. Vzhledem k výsledku 

šetření v otázce č. 2 není překvapivé, ţe 16,5 % respondentů nevyuţilo ţádnou z forem 

finančních podpor podnikání. Můţeme se domnívat, ţe zejména právě pro jejich 

neinformovanost. 

 

Otázka č. 4: Pokud ANO, o jaký druh podpory se jednalo? 

(Poznámka: Respondent mohl označit více moţností současně) 

 
Graf č. 8  Rozdělení odpovědí podle využité možnosti.     

                                                                 

 Nejvíce frekventovanou odpovědí (72,6% odpovědí), na otázku „Pokud ANO, o 

jaký druh podpory se jednalo?“, byla podpora zaměstnanosti (příspěvky z APZ), 

následovány bankovními produkty (53,4% odpovědí). Zde mohlo dojít ke zkreslení, neboť 

bankovní produkty nebyly specifikovány a respondenti do nich mohli zahrnout i běţně 

vedené podnikatelské účty bez jakéhokoliv zvýhodnění. Nejméně frekventovanou 

odpovědí byla moţnost podpory z evropských fondů. Tento fakt by se dal vysvětlit  

náročnou administrací nebo nedostatkem prostředků na spolufinancování projektu.  
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Otázka č.5: Které z níže uvedených bankovních produktů jste již využili nebo využíváte? 
Poznámka: Respondent mohl označit více moţností současně pokud ale nevybral moţnost „Nevyuţívám 

ţádný“.  

 

 
Graf č. 9  Rozdělení odpovědí podle využívaných druhů bankovních produktů.                                                                     

 Z odpovědí na otázku č. 4 jednoznačně vyplývá, ţe moţnosti kontokorentního 

úvěru vyuţívá 19,5% respondentů naproti tomu developerské financování nikdo 

z dotázaných. Překvapivě velké procento (13,4%) respondentů označilo moţnost Úvěr pro 

financování projektů s dotací EU. Tento fakt lze vysvětli zkreslením vyplývajícím 

z malého vzorku dotazovaných MSP.  

Otázka č. 6:  Pokud jste žádali o úvěr v bance, co bylo možnou příčinou neúspěchu ? 

(Poznámka: Respondent mohl označit více moţností současně.) 

 
Graf č. 10  Možné příčiny neudělení úvěru. 

 Odpovědi na otázku „Pokud jste ţádali o úvěr v bance, co bylo moţnou příčinou 
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42,8% pro „Bez odpovědi/neví“ aţ po 67,1% pro nespokojenost banky s obchodními 

výsledky. Z toho je zřejmé, ţe přestoţe banky nabízejí řadu programů na podporu MSP, 

chtějí ale ručení a podnikatelskou historii, coţ je problematické pro nově zaloţené firmy, 

které potřebují kapitál nejvíce.  

Otázka č. 7:  Využili jste v letech 2009-2010 některou z finančních možností podpory 

zaměstnanosti ? 

 

88,70%

11,30%

ano

ne

 
Graf č. 11 Využili jste v letech 2009-2010 některou z finančních možností podpory zaměstnanosti? 

 

Otázka č. 8:  Pokud ano, kterou ? 
Poznámka: Respondent mohl označit více moţností současně.  

 

 

Graf č. 12 Četnost využití finančních podpor zaměstnanosti. 

 Nejvíce frekventovanou odpovědí (67,5%) byla forma dotace na mzdové náklady 

(příspěvek na SÚPM vyhrazené). Je vidět, ţe informovanost a znalosti v oblasti podpor 

11,6% 

7,8% 
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zaměstnanosti jsou na Mostecku poměrně vysoké. Tento fakt je dán především 

dlouhodobým zatíţením regionu vysokou mírou nezaměstnanosti.  

Otázka č. 9 : Máte zkušenosti s čerpáním podpor pro MSP z evropských fondů ? 

 

20,70%

79,30%

ano

ne

 

Graf č. 13 Máte zkušenosti s čerpáním podpor pro MSP z evropských fondů? 

 Na základě výsledků šetření u otázky č. 7 by se mohlo zdát, ţe MSP na Mostecku 

mají zkušenosti s čerpáním prostředků z evropských fondů. V tomto případě mohlo dojít 

ke zkreslení výsledků šetření, neboť v letech 2009-2010 vyplácely úřady práce příspěvek 

na SÚPM vyhrazené – dotaci na mzdové náklady v rámci OP LZZ. Tyto příspěvky byly 

spolufinancované z ESF. Zde vycházím také z patnáctileté praxe na Úřadě práce v Mostě. 

Otázka č. 10 : Pokud ano, z jakého programu ? 

 Vzhledem k tomu, ţe jsem otázku č. 10 nechala otevřenou z důvodu zjištění co 

největšího rozsahu odpovědí, největší četnost odpovědí (43,75%) byla odpověď 

z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, coţ potvrdilo moji domněnku u 

otázky č. 9. Pouze 4 % respondentů uvedlo operační program Podnikání a inovace. 

4.4 Zhodnocení 

Zhodnotit moţnosti vyuţívání finančních podpor v okrese Most je velice obtíţné, 

neboť většina dostupných údajů a statistik je zpracována v rámci krajů. Bez ohledu na to, 

z výše uvedeného šetření, provedeného na relativně malém vzorku malých a středních 

podniků vyplývá, ţe se celkem jednoznačně potvrdily tři hypotézy. 
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H1: V problematice podpor se MSP na Mostecku stále obtíţně orientují. 

Hypotéza byla ověřena otázkou č. 2. a byla potvrzena. Z jejich neinformovanosti vyplývá 

i skutečnost, ţe nevyuţívají v přílišné míře nabízené moţnosti podpor podnikání a orientují 

se omezeně „pouze“ na podporu zaměstnanosti. Jedním z důvodů můţe být další 

charakteristická vlastnost regionu – niţší vzdělanostní struktura obyvatelstva. 

H2: MSP se potýkají s problémem získávání kapitálu u bank. Hypotéza byla 

ověřena otázkami č. 4, 5, 6. Dle výsledků většina respondentů uvedla alespoň jednu příčinu 

neudělení úvěru. Pro velké komerční banky představují MSP i nadále rizikovou klientelu. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. 

H3: Nejvíce vyuţívanou formou podpory podnikání v okrese Most jsou 

nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Tato hypotéza byla ověřena 

otázkami č. 4, 7, 8. Tento fakt můţe být dán do spojitosti s charakteristikou regionu. Okres 

Most je charakteristický dlouhodobě trvající vysokou mírou nezaměstnanosti, ve kterém 

střední a zejména drobní podnikatelé představují stabilizující prvek zaměstnanosti, na 

základě vyuţitých příspěvků na zahájení SVČ a dotací na mzdové náklady zaměstnance . I 

tuto hypotézu lze povaţovat za potvrzenou. 

H4: MSP nemají dostatečný potenciál k čerpání podpor podnikání 

z evropských fondů. K ověření této hypotézy pouţijeme otázky č. 4, 9, 10. Tuto hypotézu 

nelze z dotazníkového šetření jednoznačně potvrdit. Můţeme ale uvést několik jiţ 

zmíněných navazujících příčin nízkého čerpání unijních peněz podnikateli - ztíţený přístup 

MSP k bankovním úvěrům (na povinné spolufinancování), nedostatek informací a špatná 

orientace v problematice.  
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. 

Cílem práce v teoretické části bylo vytvořit informačně orientační přehled 

jednotlivých programů podpor podnikání pro malé a střední podnikatele v České republice.  

Cílem druhé, praktické části bylo, na základě dostupných informací, zanalyzovat 

vyuţívání finančních podpor malého a středního podnikání v regionu Mostecko a na 

vzorku malých a středních podniků v regionu zjistit jejich praktické zkušenosti, týkající se 

moţností vyuţití těchto podpor.  

Struktura práce byla zvolena tak, aby jednotlivé části na sebe logicky navazovaly, 

čímţ jsem si postupně ze získaných informací vytvářela pozici pro provedení praktické 

části.  

První kapitola je věnována seznámení čtenáře s motivem výběru daného téma a se 

stanovenými cíly této práce. 

Smyslem druhé kapitoly, která je součástí teoretické části, bylo stručně popsat 

historii vývoje podnikání v České republice, ujasnit si co je to vlastně podnikání, objasnit 

si základní pojmy, které se v práci často opakují a zaměřit se na analýzu malých a 

středních podniků, jejich výhod, nevýhod a bariér, se kterými se při své podnikatelské 

činnosti potýkají. 

Ve třetí kapitole bylo provedeno zúţení sledované problematiky a pozornost byla 

zaměřena na systém podpor malých a středních podniků v České republice, na jejich 

zaměření, zásady poskytování, legislativní rámec a zejména na členění finančních podpor 

podnikání v ČR. Jak jiţ bylo řečeno, záměrem této kapitoly nebylo popsat detaily 

jednotlivých programů podpor, neboť ty jsou často v takovém rozsahu, ţe nebylo v silách 

této práce je obsáhnout. Povaţuji tuto kapitolu za začátek, nutnou prvotní orientaci a poté 

lze vyhledat publikaci či zdroj, který se konkrétním programem zabývá. 

Další zúţení sledované problematiky bylo provedeno ve čtvrté, jiţ praktické části, 

a pozornost byla zaměřena na oblast podpory malého a středního podnikání v regionu 

Mostecko. Na základě získaných informací o charakteristice regionu, problematice 

zaměstnanosti v okrese Most  a podnikatelském prostředí na Mostecku byla, za pomoci 
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dotazníku, provedena analýza vyuţívání finančních podpor malého a středního 

podnikání v regionu Mostecko.  

Získané teoretické i praktické poznatky naznačují, ţe pro podporu malého a 

středního podnikání nejen na Mostecku, je nezbytné zlepšit podmínky v oblasti 

legislativy a vymahatelnosti práva. Kroky, které je třeba učinit, aby se zlepšily rámcové 

podmínky pro podnikání ( i přes zlepšující se právní a administrativní podmínky) zahrnují 

především menší daně, odvody a různé poplatky, jakoţ i zjednodušení zákonů. Současná 

výše odvodů se jeví jako nepřiměřeně vysoká, často limitující ochotu podnikatelů 

podstoupit riziko a zaloţit nebo rozšířit firmu. 

 S ohledem na dostupnost kapitálu se jeví jako potřebné umoţnit snadnější přístup 

k úvěrům, pokles úroků, jakoţ i vůbec více moţností financování zejména rizikovým 

kapitálem. Tato oblast je spojena se zesílenou podporou z regionálních zdrojů a programů 

Evropské unie, která bude skutečně efektivní jen po odstranění zbytečné byrokracie. 

 Je potřeba věnovat systematickou pozornost nabízeným grantům a podpůrným 

programům. Nečekat aţ informace přijde, ale systematicky je vyhledávat, v tomto smyslu 

spolupracovat s Hospodářskou komorou a Regionální rozvojovou agenturou. Na základě 

této spolupráce mohou MSP získat jak finanční prostředky, tak potřebné znalosti. 

Problémem je, ţe tyto programy jsou pouze pro „úspěšné“ firmy, neboť vyţadují 

dofinancování a často jsou vázané na dosaţení výsledku. Jsou také velmi náročné na 

administrativu. 

Závěrem lze konstatovat, ţe pro nutný rozvoj malého a středního podnikání je 

potřeba odstranit ještě řadu nedostatků podnikatelského prostředí a současně zvýšit aktivitu 

malých a středních podnikatelů při hledání investičních podpor a financování. 
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Příloha č. 2 Dotazník 
 

Dobrý den, 

 jmenuji se Lýdie Zárubová, jsem studentkou třetího ročníku oboru ekonomika a podnikání 

Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a zpracovávám 

bakalářskou práci na téma: Finanční podpora malého a středního podnikání. 

 Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže při 

zpracování dané problematiky. 

 Po vyplnění všech otázek dotazník prosím uložte a zašlete na emailovou adresu : 

lydie.zarubova@seznam.cz 

 Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci. 

 Označení možností je za pomoci kliknutí myši. 

 

 

 (označte jenom jednu možnost)

      10-49

      50-250

Počet zaměstnanců

      0-9

 
 

 (označte jenom jednu možnost)

Domníváte se, že jste informováni o možných finančích podporách malého a středního 

podnikání ?

      Velmi dobře

      Dostatečně

      Špatně

      Jiná odpověď

 

Využili jste již některou z možných finančních podpor pro malé a střední podnikatele?

      Ano

     Ne

 

 (lze označit více možností současně)

      Bankovní produkty

      Podpora z Evropských fondů

Pokud Ano, o jaký druh podpory se jednalo?

      Podpora zaměstnanosti (příspěvky APZ)
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      Úvěr pro financování projektů z dotací EU

Které z níže uvedených bankovních produktu jste již využili nebo využíváte?

      Revolvingový úvěr

     Účelový úvěr

     Podnikatelský provozní úvěr

     Kontokorentní úvěr

     Vydané záruky

     Developerské financování

     Nevyužívám žádný

 (lze označit více možností současně)  
 

 (lze označit více možností současně)

      Bez odpovědi/neví

Pokud jste žádali o úvěr v bance, co bylo možnou příčinou neúspěchu?

      Banka nespokojena s obchodními výsledky

     Banka nespokojena s poskytnutými informacemi

      Nedostatečná hodnota záruky

 
 

Využili jste v letech 2009-2010 některou z finančních možností podpory zaměstnanosti?

     Ano

      Ne

 
 

 (lze označit více možností současně)

      SÚPM zřízené

      Dotace

Pokud ano, kterou ?

      Příspěvek na zahájení SVČ

      Projekt "Vzdělávejte se!"

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


