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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce bude, jak získat finanční prostředky z Evropské unie. Má 

poukázat na celkový systém jakým Evropská unie a její moţnosti čerpání dotací funguje. 

V úvodu přiblíţím jednu z nejvýznamnějších politik, kterou je Regionální a strukturální poli-

tika. V další části je provedena analýza jednotlivých strukturálních fondů. Poté je popsána 

agentura CzechInvest, na kterou navazuje závěr bakalářské práce zaměřen na čerpání finanč-

ních prostředků z programu podpory Potenciál, spadající pod Operační program Podnikání  

a inovace.  
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ANNOTATION 

The aim of this bachelor thesis is to obtain funding from the European Union. He poin-

ted to the overall system in which the European Union and the possibility of subsidies is 

functioning. At the beginning taste of one of the most important policies, which is a regional 

and structural policy. The next section is an analysis of the structural funds. Then, after writ-

ten CzechInvest, followed by the end of the bachelor thesis focuses on the use of funds from 

the program support the potential, under the Operational Programme Entrepreneurship and 

Innovation. 
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ÚVOD 

Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi, vstoupila do Evropské unie  

1. května 2004. Tento obrovský krok v historii zařadil naši zemi do společenství  

Evropských zemí. Evropská unie je jednou z hospodářsky nejúspěšnějších oblastí světa, ale  

i přesto mezi jednotlivými členskými státy jsou značné rozdíly. Tyto rozdíly má za úkol vyře-

šit regionální a strukturální politika. Její hlavní náplní práce je nejen podporovat  

vyváţený a harmonický rozvoj regionů, ale také sniţování nezaměstnanosti a rozvoj lidských 

zdrojů, ochrana ţivotního prostředí a zabezpečení rovných příleţitostí pro muţe  

i ţeny. Základnu této politiky tvoří strukturální fondy. Historie regionální politiky sahá do 

období roku 1951, kdy bylo zaloţeno Evropské společenství uhlí a oceli. Jeho hlavním cílem 

bylo přispět společnému trhu uhlí a ocelí k hospodářskému rozvoji a ke zvyšování úrovně 

v členských státech.  

Bakalářská práce, podává informace o problematice získání dotací z Evropské unie, 

s hlavním zaměřením na průmyslovou sféru.  

Text bakalářské práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Hned v úvodu se zaměřuji 

na Regionální politiku a její nástroje, zde podávám ucelený základ informací o regionální po-

litice. Další části této kapitoly jsou věnovány problematice strukturálních fondů, hlavně tedy 

čemu napomáhají a pro jakou cílovou skupinu jsou patřičné fondy určeny. Dále  

finančním prostředkům Evropské unie, konkrétně odkud unie peníze získá a kam její peníze 

směřují.  

Druhá kapitola se zabývá Operačními programy, které slouţí pro čerpání  

finančních prostředků z EU.  

Ve třetí části bakalářské práce popisuji agenturu CzechInvest, především programy 

podpory Operačního programu Podnikání a inovace.  

Poslední, čtvrtá kapitola můţe slouţit jako vodítko k získání finančních prostředků 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, respektive programu podpory Potenciál, 

který je určen zejména pro zpracovatelský průmysl, zásobování vodou, informační a komuni-

kační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti.  
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1 REGIONÁLNÍ POLITIKA A JEJÍ NÁSTROJE 

Evropská unie pokrývá území států a regionů, mezi nimiţ jsou velké rozdíly dané  

kulturními, jazykovými a historickými odlišnostmi. Společným odrazem těchto rozdílů je 

různá ekonomická úroveň měřitelná výší hrubého domácího produktu - HDP. Nejrozvinutější 

regiony se pohybují na úrovni více neţ 270% a nejméně rozvinuté dosahují méně neţ 40% 

průměrné úrovně HDP v EU.  [11] 

Jádro regionální a strukturální politiky EU, která se zaměřuje na sniţování rozdílů 

v úrovni rozvoje jednotlivých regionů členských států a sniţování jejich zaostalosti, tvoří 

strukturální fondy.  [4] 

Solidarita a soudržnost 

Regionální politika je nástrojem finanční solidarity a významnou silou zajišťující 

soudrţnost a hospodářskou integraci. Cílem solidarity je přinést hmatatelné výsledky občanům 

a regionům s nejniţší ţivotní úrovní. Soudrţnost vychází ze zásady, ţe zmenšení rozdílů  

v příjmech a bohatství mezi jednotlivými regiony je přínosem pro všechny.  [16] 

Příčiny nerovností 

Příčiny regionálních nerovností jsou různé. Můţe se jednat o dlouhodobé znevýhodně-

ní v důsledku zeměpisné odlehlosti regionu, o nedávné sociální a hospodářské změny nebo  

o kombinaci obou těchto faktorů. Tato znevýhodnění se často projevují ve formě sociálního 

úpadku, nekvalitních škol, vyšší nezaměstnanosti a nedostatečné infrastruktury.  

V případě některých členských států je jednou z příčin dědictví po bývalém systému centrálně 

plánovaného hospodářství.  [16] 

Cena úspěchu 

EU vyuţila vstupu těchto zemí k reorganizaci a restrukturalizaci výdajů na regionální 

politiku. V letech 2007 – 2013 budou výdaje na regionální politiku představovat  

36 % rozpočtu EU. V sedmiletém období tak dosáhnou výše téměř 350 miliard eur. Úsilí je 

zaměřeno na tři cíle: konvergenci, konkurenceschopnost a spolupráci. Tyto cíle jsou součástí 

programu, který se dnes nazývá politika soudrţnosti.  [16] 
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1.1 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) 

k dosahování ekonomické a sociální soudrţnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto 

fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se, se  

strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politiky, systémů vzdělávání  

a odborné přípravy zaměstnanosti.  [20] 

Strukturální fondy byly zaloţeny s cílem podpořit rovnoměrný regionální vývoj člen-

ských států EU v hospodářských a sociálních oblastech.  [9] 

V současném programovacím období (2007 - 2013) byl sníţen počet strukturálních 

fondů na dva – Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond + Fond soudrţ-

nosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské politiky.  [20] 

1.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje určuje jeho úlohu a oblast působ-

nosti, do ní patří podpora veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi 

regiony v celé Unii.  [7] 

Mezi priority pro financování tak patří výzkum, inovace, ochrana ţivotního prostředí  

a prevence rizik. Důleţitou úlohu mají i nadále investice do infrastruktury, a to zejména 

v nejméně rozvinutých regionech. Účinné a efektivní provádění opatření podporovaných 

ERDF závisí na „řádné správě věcí veřejných a partnerství mezi všemi příslušnými územními 

a socioekonomickými partnery, zejména regionálními a místními orgány a se všemi dalšími 

vhodnými subjekty během různých fází provádění operačních programů“.  [7] 

1.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond je nejstarším ze všech strukturálních fondů. Byl zaloţen dík 

Římské smlouvě a v současné době je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměst-

nanosti EU.  [5]  

Jeho hlavním posláním jsou investice na rozvoj lidských zdrojů, boj s nezaměstnaností  

a rozvoj trhu práce v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniků a rovných příleţitostí 

pro všechny v přístupu na trh práce.  [11] 
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1.1.3 Fond soudržnosti 

Dle dikce Nařízení Parlamentu a Rady č. 1083/2006 ES a č. 1084/2006 ES je Fond 

soudrţnosti povaţován za jeden z nástrojů politiky soudrţnosti přispívající k naplňování cíle. 

V praktické rovině je Fond soudrţnosti, (stejně jako ERDF), zdrojem profinancování operač-

ních programů.  [5] 

Fond soudrţnosti poskytuje prostředky na velké investiční projekty v oblasti ţivotního 

prostředí a dopravy v členských státech EU, jejichţ HDP je nižší než 90% průměru EU. [9] 

Fond soudrţnosti je územně alokován na úrovni členských zemí, nikoli v regionech,  

a poskytuje příspěvky na projekty budování infrastruktury v oblasti ţivotního prostředí  

a dopravy. Míra spolufinancování EU poskytována Fondem soudrţnosti byla stanovena na  

80 - 85% veřejných nebo ekvivalentních výdajů.  [5] 

1.2 Finanční prostředky EU 

1.2.1 Rozpočet EU 

Rozpočet EU je významným zdrojem solidarity i napětí mezi členy EU. Porozumění 

unijním záleţitostem by bez jeho znalostí bylo neúplné.  [1] 

Slouţí k financování politik Evropské unie a k finančnímu zajištění fungování Unie  

jako takové. Nejen charakterem ale také velikostí se výrazně liší od rozpočtů národních států, 

ať jiţ jde o útvary unitárního či federálního státně správního uspořádání.  [6] 

Připomíná spíše určitou formu široce zaměřeného fondu neţ skutečný rozpočet po-

stupně se federalizujícího ekonomicko-politického útvaru.  [5] 

Hlavní odpovědnost za plnění rozpočtu má Evropská komise. V praxi se pro převáţ-

nou většinu prostředků EU (asi 76%) pouţívá metoda takzvaného „sdíleného řízení“. Podle 

této metody přísluší hospodaření s výdaji spíše orgánům jednotlivých členských států neţ 

útvarům Komise.  [2] 
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Graf. 1 Kdo spravuje finanční prostředky EU 

 
Zdroj: Evropská komise. Rozpočet evropské unie - základní údaje 

 

Výše rozpočtu je dána stropem vlastních zdrojů, který byl rozhodnutím o vlastních 

zdrojích z roku 2000 stanoven na 1,24 % HND EU v poloţkách na platby, a 1,31 % HND EU 

v poloţkách na závazky. Tento strop musí být respektován při tvorbě víceletého finančního 

rámce (tzv. finanční perspektivy) i při přijímání ročních rozpočtů.  [18] 

Rozpočet byl schválen ne 15. prosince 2010. Celkové výdaje jsou stanoveny na  

141,909 mld. EUR v závazcích a 126,527 mld. EUR v platbách.  [19] 

 

Tab. 1 Rozpočet Evropské unie na rok 2011 v mld. EUR 

Heading 
Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozdíl 2011/2010 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 

1. Udrţitelný růst  

1a Konkurenceschopnost 14,362 11,343 13,020 11,580 -9,35% 2,09% 

1b Soudrţnost 49,386 36,370 50,980 41,652 3,23% 14,52% 

Celkem Heading 64,249 47,714 64,501 53,279 0,39% 11,66% 

2. Ochrana přírodních zdrojů  59,498 58,135 58,659 56,378 -1,41% -3,02% 

3. Občanství, svoboda, bezpeč-

nost a právo  

3a Svoboda, bezpečnost a právo 1,006 0,738 1,138 0,813 13,16% 10,12% 

3b Občanství 0,681 0,672 0,682 0,645 0,28% -3,93% 

Celkem Heading 3 1,687 1,140 1,821 1,459 7,96% 3,42% 

4. EU jako globální partner 8,141 7,787 8,754 7,237 7,53% -7,06% 

5. Administrativa 7,907 7,907 8,172 8,171 3,35% 3,34% 

Celkem 141,484 122,955 141,909 126,527 0,30% 2,90% 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_rocni_rozpocet_eu_60565.html 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_rocni_rozpocet_eu_60565.html
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Rozpočtové zásady 

Zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu - všechny příjmy a výdaje musí být zahr-

nuty v jediném dokumentu, aby mohly být finanční zdroje EU efektivně kontrolovány.  

Rozpočet nesmí obsahovat poloţky, jejichţ financování nelze povaţovat za nezbytné.  [5] 

Zásada ročního rozpočtu - rozpočtové operace se vztahují k příslušnému finančnímu 

roku, který se shoduje s rokem kalendářním.  [5] 

Zásada vyrovnanosti - příjmy a výdaje rozpočtu musí být v rovnováze. Unie není 

oprávněna půjčovat si prostředky na krytí deficitních rozpočtů. Bilance je dána rozdílem mezi 

příjmy a příděly na platby daného roku včetně převedených přídělů stejného roku. Vzhledem 

k tomu, ţe je rozpočet sestavován na bázi odhadu, většinou končí přebytkem, sporadicky defi-

citem. Přebytek je převeden do dalšího finančního období. Deficit musí být jako příděl na 

platby zanesen na výdajovou stranu rozpočtu pro následující rok.  [6] 

Zásada zúčtovací jednotky - rozpočet je navrhován a následně prováděn v jednotce 

euro.  [6] 

Zásada obecnosti - celkové příjmy musí pokrýt celkové poloţky plateb. Rozpočtové 

příjmy jsou uţity bez rozdílu financování všech výdajů.  [5] 

Zásada specifikace - kaţdá poloţka musí mít vlastní účel a musí být určena na kon-

krétní cíl, aby se zamezilo záměně poloţek. Rozpočet EU má proto pevnou strukturu obsahu-

jící jak horizontální dělení na souhrnnou bilanci příjmů a institucionální oddíly, tak vertikální 

dělení obou horizontálních větví na hlavy, kapitoly, články a body. Díky této struktuře je 

moţné přesně identifikovat jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu, čímţ se má zabránit nejas-

nostem při rozdělování výdajů jak ve fázi schvalování, tak ve fázi provádění rozpočtu.  [5] 

Zásada řádného finančního řízení - rozpočtové příděly musí být uţity v souladu se 

zásadami hospodárnosti, uţitku a účinnosti. Zásada hospodárnosti vyţaduje, aby byly zdroje 

vyuţívány v odpovídajícím čase, v odpovídajícím mnoţství, v odpovídající kvalitě  

a za nejvýhodnější ceny. Zásada uţitku poţaduje efektivní vztah mezi pouţívanými zdroji  

a dosaţenými výsledky. Zásada účinnosti vyţaduje dosahování vytčených cílů a zamýšlených 

výsledků.  [6] 

Zásada průhlednosti - do dvou měsíců od jeho přijetí musí předseda Evropského par-

lamentu rozpočet a dodatkový rozpočet zveřejnit v Oficiálním věstníku Evropské unie. Kon-

solidovaná účetní závěrka spolu se zprávou o finančním řízení předloţenou kaţdou z institucí 
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musí být rovněţ zveřejněny v Oficiálním věstníku Evropské unie. V příloze rozpočtu musí být 

uvedeny informace o výpůjčních a úvěrových aktivitách Unie ve vztahu k třetím stranám.  [6] 

Jak se o rozpočtu rozhoduje 

Komise, Parlament a Rada ministrů mají při rozhodování o rozpočtu různé role  

a pravomoci. Tyto tři orgány musí nejprve uzavřít závaznou dohodu o zajištění rozpočtové 

kázně, dlouhodobém plánování a prohloubení spolupráce při ročních rozpočtech. Tato  

„interinstitucionální dohoda“ zahrnuje „víceletý finanční rámec“, který stanoví maximální 

roční limity (tzv. stropy) jednotlivých okruhů. Roční rozpočty musí tyto stropy dodrţovat.   

 [2] 

Existují dva typy rozpočtových výdajů: povinné a nepovinné. Povinné údaje kryjí 

všechny výdaje vyplývající z mezinárodních dohod a smluv EU. Všechny ostatní výdaje jsou 

klasifikovány jako nepovinné.  [2] 

Rada ministrů má poslední slovo v případě povinných výdajů a Evropský parlament 

v případě nepovinných výdajů. Vzhledem k následným interinstitucionálním dohodám není 

toto rozlišení tak důleţité, neboť dotčené orgány ve všech fázích procesu úzce spolupracují.   

 [2] 

1.2.2 Příjmy EU 

Evropská unie má na financování svých výdajů „vlastní zdroje“. Z právního hlediska 

patří tyto zdroje Unii. Členské státy ji jménem EU vybírají a převádějí do rozpočtu EU. [2] 

Systém vlastních zdrojů se skládal ze tří pilířů, z nichţ první dva jsou označovány jako 

tradiční vlastní zdroje (TVZ). Představují přibliţně 13% celkových příjmů. Druhým tradič-

ním vlastním zdrojem jsou cla na zboţí vstupující do ES podléhající společnému celnímu 

sazebníku. Třetím zdrojem je určité procento daně z přidané hodnoty (DPH) odvedené 

z harmonizovaného vyměřovacího základu DPH jednotlivých členských států. Představuje 

11% celkových příjmů. Čtvrtým je příspěvek z hrubého národního produktu vyjádřeného 

v trţních cenách. Tento zdroj dorovnává mnoţství vybraných prostředků naplánovaným výda-

jům rozpočtu. Tvoří jej jednotná sazba (0,73%) z HND kaţdého členského státu. Představuje 

největší zdroj příjmů, tj. 75% celkových příjmů.  [6] 

 



 

16 

 

1) Tradiční vlastní zdroje 

Dávky z dovozu zemědělských produktů a cla jsou přímými následky uplatňování spo-

lečné zemědělské a obchodní politiky EU vůči třetím zemím, dávky uvalené na výrobce cukru  

a izoglukózy slouţí k financování výdajů Unie v tomto sektoru. Dávky placené dovozci ze-

mědělských komodit v rámci ochrany zemědělského trhu EU v první fázi dorovnávají niţší 

světové ceny na úroveň intervenčních cen v Evropské unii, ve druhé fázi tuto cenu ještě navy-

šují na tzv. prahovou cenu. [5] 

Podle Amsterodamské smlouvy v obchodních vztazích se zeměmi vně EU platí, ţe 

kaţdý dovoz zboţí zatíţeného dovozním clem podléhá stejné celní sazbě, ať jiţ do Unie vstu-

puje přes jakýkoliv členský stát.  [6] 

2) Zdroj založený na dani z přidané hodnoty (DPH) 

Po určitou dobu měly členské státy na výběr dvě varianty, podle nichţ mohly odvádět 

platby třetího zdroje do společného rozpočtu: 

- metoda platby podle skutečného inkasa DPH od plátců za daný rok; 

- metoda platby podle vyměřovacího základu počítaného jako podíl celkových čistých 

příjmů z DPH a váţeného průměru sazeb uplatňovaných v daném členském státě. [5] 

Kvůli větší kompatibilitě s národními daňovými systémy si většina států vybrala dru-

hou metodu, která pak byla oficiálně potvrzena za jedinou moţnost. Protoţe tím pádem o výši 

odvodů rozhodují statistické výpočty, ztratila se přímá spojitost mezi daní, kterou při nákupu 

platí spotřebitel a platbou, jeţ je uváděna do rozpočtu EU.  [5] 

Stanoví se pouţitím jednotné sazby ve výši 0,30% platné pro všechny členské státy na 

harmonizovaný vyměřovací základ DPH určený podle pravidel Unie. Vyměřovací základ pro 

tyto účely nepřesahuje 50% hrubého národního důchodu (dále jen „HND“). V případě, ţe je 

vyměřovací základ vyšší, pouţije se jako základna 50 % HND.  [22] 

3) Zdroj založený na hrubém národním důchodu (HND) 

Celková výše čtvrtého zdroje je počítána jako procento předpokládané výše HND 

všech členských států tak, aby výběr plně pokrýval tu část rozpočtu, na jejíţ financování ne-

stačí příjmy z tradičních vlastních zdrojů, DPH a ostatních zdrojů. Kaţdý stát odvádí takto 

vypočítané procento ze svého vlastního HND.  [5] 
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V porovnání s tradičními vlastními zdroji by ale zodpovědnost měla být posílena tím, 

ţe čtvrtý zdroj představuje od druhé poloviny 90. let největší příjem rozpočtu EU. V praxi tak 

vlády do rozpočtu EU odvádí kaţdý měsíc platby HND z těch příjmů svých národních roz-

počtů, které jsou v tu chvíli k dispozici.  [5] 

4) Ostatní zdroje rozpočtu 

Do rozpočtu plynou ještě další příjmy, jako např. daně, které odvádí zaměstnanci EU 

ze svých platů, příspěvky nečlenských zemí do některých programů EU a pokuty uloţené spo-

lečnostem, které porušily pravidla hospodářské soutěţe, nebo jiné předpisy. Jejich existence 

plyne z podstaty fungování Evropské unie a jedná se v naprosté většině o čistě administrativní 

platby či poplatky. Nebýt případných přebytků z předchozích let, byla by tato skupina příjmů 

z hlediska velikosti celého rozpočtu navíc naprosto marginální. Tyto ostatní zdroje tvoří zhru-

ba 1%  celkového rozpočtu.  [2] 

Graf. 2 Příjmy rozpočtu 2010 

 
Zdroj: http://www.euroskop.cz/8878/sekce/prijmy-rozpoctu-eu/ 

1.2.3 Výdaje EU 

Malá část, přibliţně 1% národního hospodářství bohatství Unie představující částku asi 

235 EUR na osobu jde do ročního rozpočtu EU. Tyto prostředky jsou pouţity na zlepšení kaţ-

dodenního ţivota lidí. V případě studentů se můţe jednat o poskytnutí příleţitosti studovat 

v zahraničí. Pro malé podniky to můţe znamenat snadnější přístup na větší trhy  

a spravedlivé prostředí k podnikání. Výzkumní pracovníci mohou mít příleţitost rozvíjet své 

nápady. Pro lidi hledající zaměstnání to můţe znamenat nové moţnosti odborné  

přípravy.  [2] 

http://www.euroskop.cz/8878/sekce/prijmy-rozpoctu-eu/
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1) Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 

Zahrnuje výdaje zejména na politiky výzkumu a technologického rozvoje, podporu 

inovačního potenciálu malých a středních podniků, transevropských sítí, celoţivotního vzdě-

lávání, zajištění fungování vnitřního trhu, ochranu hospodářské soutěţe a další aktivity.  [5] 

2) Soudržnost pro růst a zaměstnanost 

Politika hospodářské sociální soudrţnosti je jako jedna z klíčových politik EU součástí 

zakládajících smluv jiţ od roku 1986. Základním cílem politiky soudrţnosti je sniţovat  

rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a posílit tak ekonomickou  

a sociální soudrţnost EU.  [5] 

3) Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi  

Díky zeměpisné a klimatické rozmanitosti produkují země EU širokou škálu zeměděl-

ských produktů, které si mohou evropští spotřebitelé koupit za přijatelné ceny. Úsilí EU v této 

oblasti je zaměřeno na dva hlavní cíle. Zaprvé musí produkty splňovat poţadavky spotřebite-

lů, včetně vysokého stupně bezpečnosti a kvality v případě zemědělských produktů. Zadruhé 

v oblasti produkce by zemědělské subjekty měly být schopné plánovat a přizpůsobovat pro-

dukci spotřebitelské poptávce a současně respektovat ţivotního prostředí.   

 [2] 

4) Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 

Podobně také v oblasti boje proti terorismu, organizovanému zločinu  

a nedovolenému přistěhovalectví je mnohem účinnější, kdyţ si země EU vyměňují informace  

a postupují společně. EU usiluje o lepší řízení migračních toků do Unie, rozšíření spolupráce 

v trestních soudních záleţitostech a o bezpečnou společnost zaloţenou na právním státě. [2] 

5) EU jako globální partner 

V Evropské Unii nás ţije více neţ 495 milionů. Hovoříme různými jazyky a máme 

různé kulturní zázemí. Společně vytváříme neocenitelné bohatství. Rozpočet EU podporuje  

a chrání toto bohatství a podporuje aktivní účast v sociální diskusi kolem nás. Z rozpočtu se 

rovněţ financují opatření na ochranu veřejného zdraví a zájmů spotřebitelů. Pro mnohé  

znamenají prostředky z rozpočtu EU tu nejpotřebnější pomoc po mimořádných událostech, 

jakými jsou přírodní katastrofy. Pro jiné představují dlouhodobou pomoc v oblasti prosperity, 

stability a bezpečnosti.  [2] 
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6) Administrativa 

Administrativní výdaje Evropské unie se logicky odvozují od struktury a pravomocí 

institucí této organizace. V rámci institucionální struktury U hrají klíčovou roli Evropská ko-

mise, Rada, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Kromě těchto klíčových orgánů 

působí v rámci EU ještě další instituce s převáţně kontrolními, poradními  

a podpůrnými funkcemi. Kaţdá z klíčových i podpůrných institucí EU je poté odlišným způ-

sobem napojena na evropský rozpočet.  [5] 

 

 Graf. 3 Výdaje rozpočtu EU v období 2007 - 2013 jako % celkových závazků 

 
Zdroj: KÖNIG, Petr; LACINA, Lubor a kol., Rozpočet a politiky Evropské unie 
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2 OPERAČNÍ PROGRAMY  

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí 

tzv. operačních programů (OP). Z pohledu ţadatelů a realizátorů projektů se jedná o nejvý-

znamnější dokumenty. Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, řízení  

a finančních zdrojů a upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech 

dané členské země. V konečném důsledku o jejich schválení rozhoduje Evropská komise. 

Operační programy se vyskytují ve dvou hlavních variantách – tematické operační programy 

nebo regionální operační programy. Tematické řeší problematiku daného sektoru či oblasti, 

například ţivotní prostředí, doprava, podnikání apod.  Regionální se vztahují na jeden region 

(NUTS II). Co se logické struktury týká, je u všech typů operačních programů velmi podobná. 

Vláda České republiky přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 

2007 - 2013 a Národního strategického referenčního rámce 24 operačních programů, které 

byly následně předloţeny k projednání Evropské komisi. Samotná realizace operačních  

programů je moţná od 1. ledna 2007. Všechny tyto operační programy jsou určeny pro tři no-

vé cíle politiky soudrţnosti Evropské unie, kterými jsou konvergence, regionální konkurence-

schopnost a zaměstnanost, evropská územní spolupráce. Finanční podpora, kterou bude ČR 

moci v daném plánovacím období čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti, dosa-

huje 26,7 miliard eur.  [7] 

2.1 Tematické operační programy 

Tematické (neboli sektorové) operační programy vycházejí z Národního rozvojového 

plánu ČR pro léta 2007 - 2013. Řídicími orgány operačních programů jsou příslušná česká 

ministerstva, která musí ke kaţdému programu vypracovat podrobný metodologický materiál  

a specifikovat konkrétní podmínky pro projektové ţádosti.  [7]  

Aby mohl projekt získat finanční prostředky v rámci operačního programu, musí být 

zaměřen na jeden z cílů programu a splnit všechny náleţitosti stanovené řídicím orgánem. 

Výše uvedená tabulka znázorňuje finanční alokaci pro tři cíle regionální politiky EU podle 

jednotlivých operačních programů.  [7] 
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2.1.1 Operační program Životní prostředí 

Operační program Ţivotní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality ţivotního pro-

středí. Rozpracovává ochranu a zlepšení kvality ţivotního prostředí prioritní osy Ţivotní pro-

středí a dostupnost Národního rozvojového plánu pro období 2007 - 2013 a prioritu Ţivotní 

prostředí a dostupnost dopravy Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 - 2013.  

 [7] 

Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. €, coţ činí přibliţně 18,4 % veškerých pro-

středků určených pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €.  [14] 

Globálním cílem tohoto operačního programu je ochrana a zlepšování kvality ţivot-

ního prostředí jako jednoho ze základních principů udrţitelného rozvoje. Řídícím orgánem 

operačního programu je MŢP. K naplňování globálního cíle jsou stanoveny specifické cíle, 

které jsou rozvíjeny v rámci osmi prioritních os.  [7] 

Ţadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se můţe stát téměř kaţdý. 

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným  

a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím.  [26]  

Dotace můţe dosahovat aţ 90% z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech 

projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu jiţ 

v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je  

poskytována rovněţ na přípravu projektu i ţádosti.  [26] 

 

Tab. 2 Indikativní prioritní osy OP Životní prostředí  

Prioritní osy operačního programu Životní prostředí 

Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní 

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

Prioritní osa 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí 

Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Prioritní osa 8 Technická pomoc 

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 
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2.1.2 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Dalším operačním programem je program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 

VpK), který spadá do rámce prioritní osy Národního rozvojového plánu pro období  

2007 -2013 a Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 - 2013 Otevřená, flexibil-

ní a soudrţná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika.  [7] 

Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. €, coţ činí přibliţně 6,8 % veškerých prostředků  

určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc  

financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.  [6] 

Globálním cílem tohoto operačního programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za 

účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počáteční-

ho, terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního 

učení  

a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.  [7] 

O podporu mohou ţádat školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání  

a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi říze-

né organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další. 

Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo školství, mládeţe 

 a tělovýchovy ČR  -  sekce řízení operačních programů. 

 

Tab. 3 Indikativní prioritní osy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Prioritní osy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Prioritní osa 3 Další vzdělávání 

Prioritní osa 4a Systémový rámec celoţivotního učení (Konvergence) 

Prioritní osa 4b Systémový rámec celoţivotního učení (RKaZ) 

Prioritní osa 5a Technická pomoc (Konvergence) 

Prioritní osa 5b Technická pomoc (RKaZ) 

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9e30b03c-8c4c-47b1-9034-aa9505109476/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9e30b03c-8c4c-47b1-9034-aa9505109476/Kontakty
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2.1.3 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace ( VaVpi ) výrazně přispívá k naplnění 

cíle posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku.  [7]  

Z fondů EU je pro něj vyčleněno 2070,68 mil. €.  [28] 

Jeho globálním cílem je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu 

ČR, který přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných  

pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit  

v Evropě. Mezi specifické cíle spadá:  

- vytvoření omezeného počtu špičkových center s vysoce kvalitní VaV infrastrukturou, 

schopných zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci ERA  

a ESFRl, a vytvářet poznatky vyuţitelné v aplikační sféře;  

- zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků  

a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou;  

- zajištění podmínek pro transfer technologií, ochranu, šíření a uplatnění výsledků, po-

pularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaV politiky; 

- podpora infrastruktury pro výuku na vysokých školách, spojená s výzkumem s přímým 

dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připra-

venost absolventů pro praxi.  [7] 

O podporu mohou ţádat veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj,  

veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, právnické osoby, a další. Řídícím orgánem OP 

VaVpI je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 

 

Tab. 4 Indikativní prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Prioritní osy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Prioritní osa 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 

Prioritní osa 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve V&V 

Prioritní osa 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 

Prioritní osa 4 Technická pomoc 

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bf3e93d2-9a56-4436-8c9a-b9461064c98f/Kontakty
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2.1.4 Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace navazuje na operační program Průmysl  

a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu ČR do EU pro zkrácené programovací období  

2004 -2006. Rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu 

ČR 2007 - 2013 Konkurenceschopná česká ekonomika. [7]  

Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. €, coţ činí přibliţně 11,4 % veškerých pro-

středků určených pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €.  [21] 

Globálním cílem tohoto programu je zvýšit do konce programovacího období konku-

renceschopnost české ekonomiky a přiblíţit inovační výkonnost sektoru průmyslu  

a sluţeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.  [7] 

O podporu mohou ţádat podnikatelé, sdruţení podnikatelů, výzkumné instituce,  

vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní sa-

mosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade  

a další. Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace je MPO.  [10] 

 

 

Tab. 5 Indikativní prioritní osy OP Podnikání a inovace  

Prioritní osy operačního programu Podnikání a inovace 

Prioritní osa 1 Vznik firem 

Prioritní osa 2 Rozvoj firem 

Prioritní osa 3 Efektivní energie 

Prioritní osa 4 Inovace 

Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace 

Prioritní osa 6 Sluţby pro rozvoj podnikání 

Prioritní osa 7 Technická pomoc  

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 
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2.1.5 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost zajišťuje realizaci strategických cílů 

Národního strategického referenčního rámce 2007 - 2013. Otevřená, flexibilní a soudrţná spo-

lečnost a konkurenceschopná česká ekonomika a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou 

Politiky soudrţnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti.  [7] 

Pro OP LZZ je vyčleněno celkem 1,84 mld. €, coţ činí přibliţně 6,80 % veškerých 

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být 

navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.  [27] 

Globálním cílem tohoto operačního programu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatel-

nost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.  [7] 

O podporu mohou ţádat poskytovatelé sociálních sluţeb, vzdělávací a poradenské  

organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, 

orgány sluţeb zaměstnanosti a další. Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost je MPSV.  [27] 

 

 

Tab. 6 Indikativní prioritní osy OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

Prioritní osy operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Prioritní osa 1 Adaptabilita 

Prioritní osa 2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 

Prioritní osa 2b Aktivní politiky trhu práce (RKaZ) 

Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti 

Prioritní osa 4a Veřejná správa a veřejné sluţby (Konvergence) 

Prioritní osa 4b Veřejná správa a veřejné sluţby (RKaZ) 

Prioritní osa 5a Mezinárodní spolupráce (Konvergence) 

Prioritní osa 5b Mezinárodní spolupráce (RKaZ) 

Prioritní osa 6a Technická pomoc (Konvergence) 

Prioritní osa 6b Technická pomoc (RKaZ) 

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 
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2.2 Regionální operační programy 

Regionální operační programy (ROP) navazují na sektorové operační programy  

a řeší problémy v rámci regionů příslušné země. Snaţí se tak vyuţít potenciál daného území  

a přispět k jeho vyváţenému rozvoji.  [7] 

Globální cíl regionálních operačních programů se zaměřuje na urychlení rozvoje regi-

onů ČR, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice i na posílení kvali-

ty ţivota obyvatel, při respektování vyváţeného a udrţitelného rozvoje regionů vycházející  

z vyuţití jejich potenciálu. Řídícími orgány jsou regionální rady jednotlivých regionů soudrţ-

nosti.  [29] 

 

Tab. 7 Alokace na jednotlivé regionální operační programy v ČR na rok 2011 

Regionální operační program Prostředky EU v mil. € Procentuální podíl 

ROP Střední Čechy 559,08 2,09 % 

ROP Severovýchod 656,46 2,46 % 

ROP Severozápad 745,91 2,79 % 

ROP Jihozápad 619,65 2,32 % 

ROP Moravskoslezsko 716,09 2,68 % 

ROP Střední Morava 657,39 2,46 % 

ROP Jihovýchod 704,45 2,64 % 

OP Praha - Konkurenceschpnost 234,94 0,9 %  

OP Praha - Adaptabilita 108,39 0,41 %  

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 

 

Tab. 8 Přehled Operačních programů regionů soudržnosti 

Operační program Kraj Sídlo řídícího orgánu 

Jihozápad Plzeňský a Jihočeský  České Budějovice 

Jihovýchod Vysočina a Jihomoravský Brno 

Střední Morava Olomoucký a Zlínský Olomouc 

Severozápad Ústecký a Karlovarský Ústí nad Labem 

Severovýchod Liberecký, Královéhradecký a Pardubický  Hradec Králové 

Moravskoslezsko Moravskoslezský Ostrava 

Střední Čechy Středočeský Praha 

Zdroj: MAREK, D. KANTOR, T.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop-jihozapad/1001706/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop-moravskoslezsko/1001701/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop-stredni-morava/1001703/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop-jihovychod/1001705/


 

27 

 

2.3 Operační programy pro Prahu 

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období  

2007 - 2013 z regionů soudrţnosti České republiky jen hlavní město Praha, ostatní regiony 

přísluší do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost připraveny dva operační programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost  

a OP Praha Adaptabilita.  [12]    

Na celý cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České  

republice 419,1 miliónů €. Na operační programy pro Prahu je však vyčleněno jen 343,3 mili-

ónů €, zbývající prostředky cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou  

rozdělovány prostřednictvím více cílových tematických operačních programů - Integrovaný 

operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost, OP Technická pomoc.  [12]    

Řídícím orgánem pro oba praţské operační programy cíle Regionální konkurence-

schopnost a zaměstnanost je hlavní město Praha.  [12]  

 

   

 

Obr. 1 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro OP Praha v cíli Re-

gionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c470bc9b-bf27-4ed6-a311-3ff05a995321/Operacni-programy-

Praha 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c470bc9b-bf27-4ed6-a311-3ff05a995321/Operacni-programy-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c470bc9b-bf27-4ed6-a311-3ff05a995321/Operacni-programy-Praha
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2.4 Programy Evropské územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce se soustřeďuje na podporu harmonického a vyváţeného 

rozvoje na území Unie, tedy na podporu další integrace EU pomocí příhraniční,  

mezinárodní a meziregionální spolupráce.  [7] 

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000 - 2006 dala základ  

novému cíli politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) s názvem Evropská územní 

spolupráce (EUS) realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (monitorovací síť pro evropské 

územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, mezire-

gionální a nadnárodní spoluprací).  [15]   

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vţdy hraničních regionů NUTS 

III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační 

program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem,  

Rakouskem a Slovenskem.  [15]   

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy 

EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou 

určeny pro všechny členy EU.  [15]   

Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, při-

čemţ Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme  

s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie  

a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.  [15]   

Pro operační programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce je pro Českou  

republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů €. V případě ostatních programů cíle evropské 

územní spolupráce tvoří rozpočet příspěvky z fondů EU a zúčastněných států. Rozpočet  

programů je pro všechny členské země společný a nejsou zde určeny alokace fondů EU pro 

jednotlivé státy. Z fondů EU je pro OP Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 miliónů €, 

pro OP ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 miliónů € a pro OP INTERACT II 34 milióny €. 

  

 [15]   
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3 CZECHINVEST 

CzechInvest je agentura pro podporu podnikání a investic. K jejímu hlavnímu úkolu 

patří posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Má několik programů podpory, 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, viz níţe, které jsou z velké části zaměřené 

na průmyslovou sféru, proto se na tuto agenturu zaměřuji.  

Úkolem CzechInvestu je především posilování konkurenceschopnosti české  

ekonomiky prostřednictvím malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, 

inovacím a získáváním zahraničních investic, jak z oblasti výroby, strategických sluţeb, tak 

technologických center. Dále propagace České republiky jako vhodné lokality pro umísťování 

mobilních investic či předkládání ţádosti investiční pobídky nadřízeným orgánům. [10] 

Czechinvest spravuje síť třinácti regionálních kanceláří ve všech městech České  

republiky, ty poskytují zájemcům informace o moţnostech podpory podnikání ze strukturál-

ních fondů Evropské unie. Regionální kanceláře rovněţ pomáhají firmám, které chtějí inves-

tovat v daném regionu, spolupracují se samosprávou, školami a jinými vzdělávacími institu-

cemi při hledání příleţitosti rozvoje podnikatelského prostředí v daného regionu.  [10]  

CzechInvest byl zaloţen v listopadu 1992 jako agentura, jejímţ hlavním cílem bylo 

podporovat příliv přímých zahraničních investic do České republiky.  [13] 

 

Investiční pobídky 

V devadesátých letech bylo významnou změnou v rámci investičního prostředí České 

republiky vypracování systému investičních pobídek. Takto získané zkušenosti  

pomohly ministerstvu průmyslu a obchodu i dalším státním institucím předloţit  

návrh nového zákona o investičních pobídkách. Zákon o investičních pobídkách  

(č. 72/2000) vstoupil v platnost 1. května 2000 a domácím i zahraničním investorům  

stanovuje stejná práva a podmínky. Později byl systém investičních pobídek rozšířen  

o podporu strategických sluţeb a technologických center - Rámcový program pro podporu 

technologických center a center sdílených sluţeb. Česká republika se tak stala vůbec prvním 

státem v regionu střední a východní Evropy, kde byl systém udělování investičních pobídek 

jasně definován zákonem.  [13] 

 



 

30 

 

Průmyslové zóny 

Kvalitní investiční nabídka musí obsahovat také připravenou průmyslovou zónu. Proto 

vláda schválila systém veřejné podpory trhu podnikatelských nemovitostí, který byl oficiálně 

zahájen v roce 1998. Díky Programu podpory rozvoje průmyslových zón vzniklo do konce 

roku 2006 v České republice 96 průmyslových zón. V roce 2001 byl uvedený program rozší-

řen o další podprogramy, a to Regenerace průmyslových zón, Výstavba a regenerace nájem-

ních objektů a Akreditace průmyslových zón.  [13] 

3.1 Programy podpory OPPI 

Podnikání a inovace  

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu  

Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostřed-

ky z nich budou moci ţadatelé vyuţít na spolufinancování podnikatelských projektů ve  

zpracovatelském průmyslu a souvisejících sluţbách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních 

fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu  (15 %). Z Operačního programu Podnikání  

a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. 

Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.  

 [30] 

Program PROSPERITA  

Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedostatečná komunikace a spolupráce mezi 

oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a pod-

nikatelskou sférou. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci obou těchto stran je právě 

cílem programu Prosperita.  [31] 

K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business  

angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.  [31] 

Dne 15. března 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k podání ţádosti o podporu 

v programu podpory Prosperita, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu 

ţádostí.  [32] 

http://www.czechinvest.org/data/files/text-oppi-34.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/text-oppi-34.pdf
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V termínu od 1. 4. 2011 do 31. 7. 2011 je moţné podávat ţádost o dotaci formou elek-

tronické Registrační ţádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Plných 

ţádostí bude probíhat od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012.  [32] 

Program POTENCIÁL 

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity 

potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichţ výsledky jsou  

následně vyuţity ve výrobě.  [33] 

Výzva 

Výzva III, která je přístupná i velkým podnikům, byla zveřejněna 4. 1. 2010. Příjem 

elektronických Registračních ţádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 26. února 2010 pro-

střednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Registračních ţádostí končí 30. 9. 2011. 

Příjem Plných ţádostí probíhá od 27. 4. 2010 do 30. 11. 2011. Plánovaná alokace pro tuto 

výzvu je 3 mld. Kč.  [33] 

Podporu je moţné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra  

(oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje spe-

cifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo tech-

nologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných pro-

duktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpo-

klad, ţe výsledky práce centra budou skutečně pouţity ve výrobě. [34] 

Program INOVACE 

Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové 

činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh 

nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.  [35] 

Dne 01. 02. 2010 byla vyhlášena IV. Výzva k programu Inovace – Inovační projekt, 

která je určena malým, středním i velkým podnikům, a plánovaná alokace na tuto výzvu je  

4 mld. Kč. Příjem Registračních ţádostí probíhal od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010. Plné ţádosti  

jsou přijímány od 1. 7. 2010 do 31. 1. 2011.  [35] 

Program ROZVOJ 

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj ma-

lých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje roz-

http://www.czechinvest.org/eaccount
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voj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy ţadate-

lé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.  [36] 

Dne 31. března 2010 byla vyhlášena III. Výzva do programu Rozvoj. Příjem  

elektronických Registračních ţádostí byl zahájen 1. května 2010 prostřednictvím internetové 

aplikace eAccount a byl ukončen 1. srpna 2010. Příjem Plných ţádostí probíhal od  

1. července 2010 do 1. října 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.  [36] 

Program MARKETING 

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale  

také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích. Novinkou je moţnost  

vyuţít dotaci k dopravě vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, pokud ji zajistí  

externí dodavatel.  [37] 

Příjem elektronických Registračních ţádostí byl zahájen 1. Března 

2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 30. června 2010. Začátek 

příjmu Plných ţádostí byl stanoven na 1. května 2010, ukončení příjmu plných ţádostí bylo 

plánováno na 31. října 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč.  [37] 

 

 

 

http://www.czechinvest.org/eaccount
http://www.czechinvest.org/eaccount
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4 ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z OPPI 

V této kapitole se budu zabývat problematikou, jak získat dotace z EU, 

v rámci programu podpory Potenciál. Po prostudování materiálů strukturálních fondů, 

zejména pro jaká odvětví z nich lze čerpat a z jakých operačních programů, jsem se rozhodl 

pro operační program Podnikání a inovace specifikace Potenciál, který je vhodný pro průmys-

lové odvětví v dnešním světě plném konkurence.  

Materiál, který je následně definován mohou pouţít firmy mnoha průmyslových od-

větví: zpracovatelský průmysl - zde patří například výroba koksu a rafinovaných ropných pro-

duktů, výroba chemických látek a chemických přípravků, výroba základních kovů, hutní zpra-

cování kovů atd. Mezi další odvětví se řadí: zásobování vodou - činnosti související s odpad-

ními vodami, odpady a sanacemi, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a 

technické činnosti. 

Z důvodu aktuálnosti bylo zapotřebí k vytvoření manuálu prostudování kvanta 

podrobných informací uveřejněných na webových stránkách, které se zabývají operačními 

programy, neboť tato problematika je v současné době velice probíraná nejen v médiích, ale 

také ve firmách s průmyslovou sférou, z důvodu vyuţití finanční podpory z EU  

a k vyuţití inovativních nástrojů a prostředků pro udrţení konkurenční výhody.  

Bylo velice obtíţné, zorientovat se v mnoţství materiálů a pochopit princip a přesný 

postup při čerpání dotací z EU, za předpokladu, ţe šlo pouze o dotace operačního  

programu zaměřeného na průmyslovou sféru.  

4.1 Kdo a za jakých podmínek může dotaci získat 

4.1.1 Příjemce podpory 

Ţadatelem o podporu můţe být jakýkoliv podnikatelský subjekt, který je právnickou 

osobou podnikající podle zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo je fyzickou  

osobou podnikající na území ČR, zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č.513/1991 Sb., 

obchodní zákoník a hodlá realizovat projekt. 

Podléhá těmto pravidlům: 

- musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporova-

né ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečňování je realizován projekt; 
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- musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na 

finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní  

a poplatků v platném znění; 

- má ke dni podání Registrační ţádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní 

období. Jakmile ţadatel podniká po kratší dobu, musí poţadovanou historii prokázat 

prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v ţadateli uplatňuje/uplatňují  

rozhodující vliv. Tuto podmínku lze povaţovat za splněnou i v případě, kdy ve  

sledovaném období došlo u ţadatele ke změně v subjektu (transformaci). 

Tab. 9 Regiony se soustředěnou podporou státu 

Regiony se soustředěnou  

podporou státu na  

období let 2007 – 2013  

(dle Usnesení  

č. 560/2006 

strukturálně postiţené regiony  

- okresy 

Most, Karviná, Chomutov, Teplice, 

Ostrava-město, Frýdek -Místek, Nový 

Jičín, Sokolov 

hospodářsky slabé regiony   

- okresy 

Hodonín, Znojmo, Třebíč,  

Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, Šum-

perk, Svitavy, Louny, území bývalých 

vojenských újezdů 

Ralsko a Mladá 

regiony s vysoce nadprůměr-

nou  

nezaměstnaností 

okresy 

Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice 

obce s rozšířenou působností 

Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice nad 

Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, 

Šternberk, Uničov, Kroměříţ, Roţnov 

pod Radhoštěm, Valašské Klobouk 

Přechodně podpořené hospodářsky slabé regiony do roku 2008 (dle 

Usnesení č. 829/2006) 

Český Krumlov, Tachov, Rakovník,  

Vyškov 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-9-stanoveni-regionu-a-oblasti-s-narokem-na-dotace-1860-

cz.pdf 

 

4.1.2 Podmínky programu 

Hlavní podmínky pro přijetí projektu 

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.  

Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní priority, zejména rovné 

příleţitosti mezi muţi a ţenami a udrţitelný rozvoj z hlediska ţivotního prostředí. 

Ostatní podmínky pro přijetí projektu 

Kaţdý ţadatel je v této výzvě oprávněn předloţit pouze jeden projekt (tzn. jedna  

aktivní ţádost) na jeden kraj. V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo  

personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou ve smyslu § 66a zákona  

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, bude rovněţ pouţito omezení jednoho 

projektu na jeden kraj. 

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-9-stanoveni-regionu-a-oblasti-s-narokem-na-dotace-1860-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-9-stanoveni-regionu-a-oblasti-s-narokem-na-dotace-1860-cz.pdf
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Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, vyuţívaného pro účely zajištění 

aktivit projektu, činí pro MSP 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč. Tato pod-

mínka musí být splněna do data ukončení projektu. Součástí minimální investice mohou být 

pouze náklady, které jsou způsobilými výdaji v rámci této výzvy. 

Dotace je vyplácena Příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení 

etapy projektu za předpokladu splnění podmínek Rozhodnutí.  

Příjemce podpory musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (3 let  

v případě MSP) od data ukončení realizace projektu pouţívat majetek pořízený s účastí dota-

ce, který má ve svém vlastnictví, převáţně k podporovaným ekonomickým činnostem.  [24]  

Viz na stránkách agentury CzechInvest.  

4.1.3 Podmínky způsobilosti výdajů 

Způsobilé výdaje musí splňovat tyto podmínky: 

- musí být vynaloţeny v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset  

s realizací projektu; 

- musí být vynaloţeny nejdříve v den přijatelnosti projektu; 

- musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny Příjemcem 

dotace;  

- musí být doloţeny průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze  

pořizovat aktivací. 

4.1.4 Forma a výše podpory   

Podpora je poskytována formou dotace.  Dotace je ve výši 1 - 100 mil. Kč.  

V regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013 (dle Usnesení  

č. 560/2006) a dále pak v regionech se zvýšenou mírou nezaměstnanosti, které jsou definová-

ny v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností je dotace poskytována ve 

výši 1 -200 mil Kč. 
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4.1.5 Doba realizace projektu 

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data, kdy byl projekt přijat.  

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2014.  Ţádosti o platbu mohou být 

předloţeny nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu (týká se jak podání ţádosti, tak od-

stranění nedostatků, na které byl příjemce upozorněn poskytovatelem). 

4.2 Povinnosti před podáním žádosti o podporu 

4.2.1 Kvalitní podnikatelský záměr 

Základ úspěchu pro získání dotace je kvalitní podnikatelský záměr. Ţadatel musí přes-

ně vědět, jak má jeho projekt vypadat. Ten musí být realizovatelný a v rámci ekonomických 

moţností ţadatele. Také by měl být efektivní a udržitelný a měl by být hlavním vodítkem jak 

pro ţadatele o dotaci, tak i pro osoby, které budou rozhodovat o přijetí či nepřijetí projektu. 

4.2.2 Posouzení vlivu na životní prostředí 

Předběţné posouzení vlivu projektu na ţivotní prostřední se musí provádět, protoţe 

Evropská unie klade důraz, na to, aby projekty, které spolufinancuje, neměly negativní  

dopad na ţivotní prostředí. 

Pokud realizovaný projekt bude vyţadovat územní nebo stavební řízení nebo se jedná  

o aktivitu, která nějakým způsobem ohroţuje ţivotní prostředí, je vhodné před podáním Plné 

ţádosti prostudovat zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, kategorie I. a II., a zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, případně konzultovat záměr projektu na odboru ţivotního prostředí 

příslušného krajského úřadu. 

4.2.3 Založení Master účtu  

Master účet slouţí pro přístup k aplikaci eAccount (viz. Příloha č. 1). Ţádost  

o dotaci se podává právě přes aplikaci eAccount. Tento účet musí zaloţit vţdy statutární  

zástupce (organizace) společnosti ţádající o dotaci, popř. pověřený zástupce na základě plné 

moci. Statutární zástupce, nebo zmocněnec musí vlastnit elektronický kvalifikovaný certifi-

kát.  
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Zakladatel Master účtu v aplikaci eAccount spravuje projekty, zakládá jemu podřízené 

uţivatele a přiděluje jim projekty a oprávnění k provádění jednotlivých akcí  

u přidělených projektů. Za veškeré operace provedené v aplikaci eAccount prostřednictvím 

Master účtu a jím podřízených uţivatelů, nese odpovědnost firma vlastnící Master účet.  

4.3 Jak podat žádost o dotaci programu Potenciál 

Ţádost o dotaci programu potenciál probíhá ve dvou stupních, jsou to Registrační  

ţádost a Plná ţádost, vše probíhá formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici 

v aplikaci eAccount.  

4.3.1 Registrační žádost  

Registrační ţádost je moţné vyplnit pouze elektronicky, v papírové formě to nelze. 

Podání ţádosti se skládá z několika kroků: 

1. Založení projektu  

- probíhá v aplikaci eAccount, podrobný postup, jak zaloţit projekt v této aplikaci je na 

stránkách www.czechinvest.cz;  

2. Vyplnění Finančního výkazu 

- tento formulář slouţí jako podklad pro vypracování hodnocení tzv. ratingu, coţ před-

stavuje finanční a nefinanční zdraví ţadatele a je nutné jako jedno z kritérií  

přijatelnosti; 

3. Žadatel má minimálně dvouletou podnikatelskou historii či nikoliv 

a. Ţadatel má minimálně dvouletou historii 

o musí vyplnit údaje, kterými jsou např. průměrný přepočtený počet zaměst-

nanců, realizované trţby do konce aktuálního čtvrtletí, struktura trţeb atd.; 

b. Ţadatel bez dvouleté historie, zaloţen subjektem s podnikatelskou historií 

o v příslušném formuláři je třeba vyplnit informace o podnikatelských subjek-

tech, které se majoritně podílejí na rozhodování v nově vzniklé  

společnosti, přičemţ kaţdý z nich musí za sebe vyplnit finanční výkazy; 

4. Použití stávajícího ratingu 

http://www.czechinvest.cz/


 

38 

 

5. Zadání mateřské společnosti 

6. Naskenování a vložení do aplikace, rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední  

2 uzavřená období 

- povolené formáty příloh, (pdf, doc, rtf, xls, jpg, gif, png, txt, htm, fo) do maximální 

velikosti 2 MB, ve kterých se musí vloţit; 

7. Vyplnění Registrační žádosti  

- zde patří informace jako např. základní údaje o ţadateli, základní údaje  

o projektu, adresa místa realizace atd.; 

8. Vložení dokumentů a jejich elektronický podpis 

- zde je třeba vloţit všechny předepsané dokumenty a přílohy; 

9. Kontrola a odeslání celé Registrační žádosti. 

4.3.2 Plná žádost  

Také tato ţádost lze vyplnit pouze elektronicky, nikoliv v papírové formě. Moţnost 

vyplnění Plné ţádosti se zobrazí v aplikaci eAccount, aţ po předběţném posouzení  

přijatelnosti. Do té doby nebude aktivní a nebude moţné ji otevřít. Postup probíhá opět 

v několika krocích: 

1. Doplnění údajů v Detailu žadatele 

- např. vyplnění adresy pro doručování; 

2. Hodnocení finanční realizovatelnosti projektu v Plné žádosti 

- je sloţeno z běţných metod hodnocení neinvestičních projektů a jeho součástí je eko-

nomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu; 

- je prováděno na základě vyplnění finančních výkazů ve zjednodušeném reţimu; 

3. Vyplnění, následná kontrola údajů a odeslání PŽ 

Grafické schéma zobrazené na další stránce popisuje postup při žádání o dotaci. 

Můţeme zde například vidět, ţe pokud není Plná ţádost včetně všech příloh, odeslána 

v poţadované lhůtě dojde k zamítnutí registrace. Naopak pokud se při kontrole vyskytne chy-

ba, přijde výzva k opravě či doplnění chyby.  
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Obr. 2 Příjem žádosti o dotaci - grafické schéma 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii 

 

 

4.4 Hodnocení projektu 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke kaţdému projektu nezávisle na vyhodnocení ostat-

ních projektů předloţených v rámci dané výzvy vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

V případě, ţe bude ţadateli projekt schválen, v aplikaci eAccount se objeví poţadova-

né přílohy podmínek, které ţadatel dokládá a společně s ní výzva k podpisu podmínek, jejímţ 

prostřednictvím bude vyzván k doloţení: 

- územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, případně účinné veřejnoprávní smlou-

vy územní rozhodnutí nahrazující (pokud nebylo předloţeno při podání Plné ţádosti), 

stavebního povolení nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného  

autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladného vyjádření 

stavebního úřadu k ohlášení stavby – u projektů, kde jsou do způsobilých výdajů zahr-

nuty náklady na výstavbu nebo technické zhodnocení stavebních objektů.  [25] 

http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii
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Posledním krokem je vloţení příloh do seznamu dokumentů a následný elektronický 

podpis těchto podmínek.  

4.5 Realizace projektu 

4.5.1 Způsobilost výdajů 

V době kdy agentura CzechInvest ţadateli písemně potvrdí, ţe splnil podmínky,  

mohou vznikat způsobilé výdaje. Je to tzv. datum přijatelnosti projektu. Výdaje vzniklé před 

tímto datem se stávají nezpůsobilými výdaji. 

4.5.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu 

Některé podmínky jsou pro ţadatele závazné jiţ od okamţiku zahájení realizace  

projektu.  

Mezi takové podmínky patří zejména: 

Povinnosti vést analytické účetnictví - povinnost příjemce dotace je účtovat o majetku,  

příjmech a výdajích souvisejících s projektem na zvláštních analytických účtech. Je to 

z důvodu průkaznosti, zda konkrétní výdaj je nebo není vykazován na projekt. Tato evidence 

se mi musí vést od začátku realizace projektu, pokud by tomu tak nebylo, můţe se stát, ţe 

výdaje nebude moţné zkontrolovat a nebude na ně poskytnuta dotace. 

Pravidla pro výběr dodavatelů - v těchto pravidlech jsou stanovy, jak postupovat při  

zadávání zakázek v rámci projektu.  

Pravidla pro publicitu - zde je popsáno, jakým způsobem příjemce dotace zviditelňuje  

skutečnost, ţe projekt byl podpořen ze zdrojů Strukturálních fondů EU a prostředků 

státního rozpočtu České republiky. 

Pravidla etapizace projektu - pokud projekt trvá delší dobu, můţe ho ţadatel rozdělit na 

jednotlivé etapy podle harmonogramu prací na základě předem stanovených podmínek. Etapy 

se mohou navzájem překrývat.  

4.5.3 Ukončení realizace projektu 

Je to rozhodující datum pro stanovení, zda jiţ byl naplněn účel projektu a je moţné 

proplatit dotace. V případě dlouhodobého majetku se za ukončení projektu povaţuje datum, 
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kdy byl vydán kolaudační souhlas nebo datum uvedení majetku do stavu způsobilého k uţívá-

ní dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 

504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb. V ostatních případech je to datum úhrady poslední dluţné 

částky dodavatelům. Je moţné také předčasné ukončení projektu.  

4.6 Monitoring 

Monitoring projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Za hlav-

ní cíl monitoringu je povaţováno průběţné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovná-

vání získaných informací s původním předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby 

v rámci realizace projektů. 

Monitorování jednotlivých projektů v dotačních programech je prováděno prostřednic-

tvím následujících typů zpráv: 

- průběţná zpráva z realizace projektu; 

- závěrečná zpráva z realizace projektu; 

- monitorovací zprávy po ukončení realizace projekt. 

4.7 Žádost o platbu 

Podpora je vyplácena zpětně na základě ţádosti o platbu. Podává se formou elektro-

nického formuláře přes eAccount po skončení etapy nebo celého projektu v souladu 

s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace projektu. 

K ţádosti je potřeba přiloţit mnoho příloh jako např. kopie smlouvy o bankovním 

účtu, výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, kopie dodacích listů a protoko-

ly  

o převzetí od dodavatelů, kolaudační souhlas nebo uvedení do zkušebního provozu a další.  

4.8 Veřejnosprávní kontrola na místě  

Tato kontrola můţe být provedena u příjemce dotace buďto průběhu realizace nebo po 

ukončení celé realizace projektu. Kontrolu vykonávají pověření pracovníci MPO  

a externí subjekt. O kontrole je příjemce upozorněn minimálně 5 dní předem.  
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Průběh kontroly: 

- zjištění základních údajů na místě - stručné seznámení se společností, prohlídka pro-

vozu, pořízeného vybavení atd.; 

- shromáţdění a vyhodnocení účetní a technické dokumentace k projektu; 

- výstupem z kontroly je Protokol o výsledku kontroly na místě - obsahuje zhodnocení 

souladu realizace projektu s podmínkami a skutečnostmi, uvedenými v ţádosti o plat-

bu. Součástí protokolu je seznam zjištěných závad a chybějící dokumentace včetně 

termínu, do kdy je příjemce podpory povinen nedostatky odstranit.  [23] 

Následná kontrola - je vykonána aţ po ukončení celého projektu a jeho následném  

proplacení. Spočívá v kontrole splnění všech náleţitostí při realizaci projektu a dodrţování 

podmínek, ke kterým se příjemce podpory zavázal. 

Externí kontrola - můţe být provedena i orgány mimo strukturu OPPI. Provádějí ji tyto  

orgány: Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Ministerstvo financí, Finanční úřad, Evropská Komise, 

Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodného jednání. 
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ZÁVĚR 

V úvodní části bakalářské práce jsem stručně rozepsal, co je smyslem Regionální poli-

tiky a její nástroje, kterými jsou strukturální fondy. Význam strukturálních fondů je  

v Evropské unii nezastupitelný. Poté jsem se v této kapitole zaměřil na finanční prostředky 

Evropské unie. Vlastnosti rozpočtu EU, nejsou srovnatelné s běţnými nadnárodními či fede-

rálními rozpočty. Tato specifika platí nejenom pro strukturu rozpočtu, ale i jeho  

velikost. Rozpočet nefinancuje oblasti pokryté státními rozpočty, mezi které patří armáda, 

zdravotnictví, sociální dávky nebo penze. K finančním prostředkům se řadí také příjmy EU, 

zde jsem popisoval, odkud se peníze berou. Získává je z vlastních zdrojů, které patří unii, 

k těmto zdrojům se řadí tradiční vlastní zdroj, zdroj zaloţený na dani z přidané  

hodnoty, zdroj zaloţený na hrubém národním důchodu a ostatní vlastní zdroje. U výdajů  

Evropské unie, je zajímavé, ţe přibliţně třetina všech výdajů jde na společnou  

zemědělskou politiku a třetina jde na politiku hospodářské a sociální soudrţnosti. Výdaje, 

které mají významnou evropskou hodnotu, jsou v rozpočtu zastoupeny zřídka nebo úplně 

chybí, proto je navrţena reforma rozpočtu.  

Druhá kapitola logicky navazuje na regionální politiku. V této kapitole jsem  

popisoval Operační programy. Pomocí těchto programů je moţné získat finanční  

prostředky v rámci regionální politiky. Operační programy jsou rozděleny do čtyř kategorií.  

Tematické OP jsou rozděleny, jak uţ napovídá název, podle tematiky např. ţivotní  

prostředí, podnikání a inovace atd. Dalšími OP jsou regionální, které jsou rozděleny podle  

jednotlivých regionů, avšak Praha má svou vlastní tematiku. Poslední kategorií je evropská 

územní spolupráce, která zajišťuje podporu harmonického a vyváţeného rozvoje na území 

Unie.  

Třetí kapitolu jsem věnoval agentuře CzechInvest, zejména jejím programům  

podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je vhodný pro  

průmyslovou sféru.  

V další a poslední kapitole jsem popsal moţnost, jak získat finanční prostředky 

z fondů EU, z programu podpory Potenciál. Tato část práce byla nejsloţitější, poněvadţ bylo 

zapotřebí pochopit přesný postup. K tomuto jsem musel prostudovat obrovské  

mnoţství informací a poté je skloubit v jeden ucelený text. V této části jsem podrobně  

rozepsal, co musí ţadatel o dotaci udělat a jaké podmínky musí splnit ještě předtím neţ, si 

ţádost podá. Poté podání Registrační ţádosti, na kterou přímo navazuje Plná ţádost. V závěru 
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kapitoly jsem popsal, jak se hodnotí, realizuje a kontroluje projekt, a také kdo vám projekt 

můţe přijít zkontrolovat.  

Pro potencionální ţadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, můţe díky své kon-

cepci slouţit jako praktická pomůcka. Stejně tak můţe poslouţit jako učební pomůcka pro 

studenty. Jako autor této práce, jsem si plně vědom toho, ţe není moţné v rámci rozsahu  

práce, poskytnout vyčerpávající mnoţství informací dané problematiky. Čtenáři, kteří budou 

uvaţovat o získání dotací ze strukturálních fondů EU, musí počítat s tím, ţe úspěšnost se bude 

odvíjet také od rozvoje jejich znalostí a dovedností a bude nutné pracovat s operačními pro-

gramy, jejich dokumenty, širokou škálou příruček a příloh, které k daným programům připra-

vily jejich řídící orgány.  

Přínosem této práce je pro mě fakt, ţe jsem absolutně netušil kolik námahy,  

papírování a podmínek stojí za získáním dotace z Evropské unie. Nejzajímavější částí, je ka-

pitola finanční prostředky evropské unie. Jako člověk, který se touto problematikou  

aktivně nezabýval, jsem si přišel na své. Nevěděl jsem, kolik peněz Evropskou unií projde  

a hlavně kde se tyto finance rodí. Nejdůleţitější jsou zkušenosti, které jsem získal vypracová-

ním bakalářské práce a v budoucnu je jistě budu moci v praxi vyuţít.    
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PŘÍLOHA 1 

eAccount 

Ve snaze sníţit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování ţádostí  

o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou  

ţadatelé vyplňovat formuláře, předkládat ţádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své 

kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uţivatelé zde naleznou veškeré informace, 

které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplika-

ce eAccount jim zároveň umoţní průběţně sledovat proces administrace a aktuální stav hod-

nocení ţádosti. 

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je podepisová-

ní některých dokumentů elektronickým podpisem ţadatele. Základní informace o elektronic-

kém podpisu a způsobu jeho získání naleznete v připojeném souboru. 

Výhody eAccountu: 

- jednoduchá a bezpečná výměna informací 

- rychlá a 24 hodinová dostupnost 

- uţivatelsky příjemné prostředí 

- úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady) 

- zkrácení lhůt v rámci procesu administrace 

V připojených souborech níţe na stránce naleznete aktuálně platnou nápovědu  

k monitoringu programů OPPI. 


