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1. Úvod 

 

 Důležitým segmentem národního hospodářství představují malé a střední podniky 

(MSP), které zastávají důležitou roli při budování nových pracovních míst při nižších 

nákladech oproti velkým podnikatelským subjektům. Dále vytvářejí zdravé podnikatelské 

prostředí. Při své podnikatelské činnosti, ať  už v průběhu podnikání či při vzniku, se MSP 

potýkají s mnoha problémy. Hlavním problémem jsou problémy finančního charakteru. 

MSP podporují rozvoj ekonomiky, zejména místní rozvoj, neboť  jsou spjaty s regionem, 

ve kterém působí svou podnikatelskou činností a tím přináší i další ekonomické přínosy. 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování malých a středních 

podniků při jejich vzniku, rozvoji a implementaci nových technologií a nových výrobních 

procesů. Práce je zaměřena na možnost financování MSP ze strukturálních fondů EU. 

Obsahem bakalářské práce je analyzovat, jak jsou strukturální fondy vnímány MSP a jaké 

programy strukturálních fondů jsou využitelné právě pro jejich financování. Finanční 

prostředky strukturálních fondů je možno využít ve formě zvýhodněných úvěrů nebo 

dotací, na základě kterých lze realizovat projekty větších rozměrů nebo projekty finančně 

náročné, které by MSP nebyly schopny z vlastních zdrojů realizovat. 

 Cílem této bakalářské práce je analýza možností čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU a využití operačních programů pro MSP. Vzhledem k rozsáhlosti 

operačních programů a jejich dalšího člení do prioritních os, zde není problematika čerpání 

rozebrána podrobněji, ale pouze okrajově. Podrobněji je zde proveden rozbor OP 

Podnikání a inovace, který je nejvhodnějším OP pro MSP. 

 V bakalářské práci byl využit anonymní průzkum trhu v mosteckém regionu, na 

základě dotazníkového šetření, zaměřený na problematiku podvědomí a informovanosti 

MSP o možnostech a využití čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. 
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2. Charakteristika malých a středních podniků 
 

Malé a střední podniky (MSP) jsou považovány za hlavní část české ekonomiky, 

kladně ovlivňují velké podniky, hlavně pokud jde o zvyšování efektivnosti a inovací. 

Nejen Česká republika, ale i Evropská unie shledává MSP za důležitou součást ekonomiky, 

zaměstnanosti a také sociální integrace. 

 

2.1 Definice malých a středních podniků 

 

Malé podniky můžeme charakterizovat jako podnik, který má do 50 zaměstnanců, 

příjmy a aktiva jsou v určitém limitu, z hlediska vlastnictví nesmí více než 25 % malého 

podniku vlastnit jiný podnik. Hranice obratu a i hranice aktiv činí 10 mil. EUR.                   

Střední podnik je takový, který má méně než 250 zaměstnanců, hranice obratu činí 50 mil. 

EUR, hranice aktiv činí 43 mil EUR, kde 25 % a více kapitálu nebo hlasovacích práv 

nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP. Níže uvedená 

tabulka č. 1 označuje limitní hodnoty počtu zaměstnanců, ročního obratu a aktiv, na 

základě kterých je podnikatelský subjekt řazen mezi MSP.[6] 

 

Tabulka č. 1: Dělení MSP 

Kategorie podniku    Počet zaměstnanců Roční obrat      

(v mil. Euro) 

Úhrn aktiv 

(v mil. Euro) 

Mikropodnik Méně než 10 Méně než 2 Méně než 2  

Malý 10 -  50 Více než 10  Více než 10  

Střední 51 - 250 Více než 50  Více než 43 

Pramen: J. Průša:Úloha malých a středních podniků v evropských ekonomikách, CEVRO, Praha.2006.    

ISSN 1801-3767 
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2.2  Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

 

Malé a střední podniky mají samozřejmě oproti velkým podnikům řadu výhod, ale 

také musí čelit mnoha nevýhodám. 

Mezi výhody MSP patří především:  

• jednoduchá organizační struktura – přináší nižší náklady na řízení firmy a nižší 

míru byrokracie,  

• flexibilita – malé a střední podniky mohou rychleji a citlivěji reagovat na změny 

než velké korporace – s tím souvisí i větší pružnost a schopnost improvizace,  

• menší náročnost na energii a suroviny – např. administrativní zátěž u malých 

podniků je menší než u velkých,  

• snáze hledají drobné mezery na trzích a lépe se uplatňují na lokálních trzích, neboť  

mohou individuálně řešit potřeby zákazníků,  

• finanční náročnost na 1 pracovní místo je nižší než ve velké společnosti,  

• jsou nositeli velkého počtu inovací, i když nižšího řádu,  

• osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci a možnost udržování 

osobního kontaktu se zákazníky,  

• založení firmy nebývá kapitálové náročné.  

Naopak mezi nevýhody malých a středních podniků patří: 

• horší přístup k cizímu kapitálu než mají velké společnosti,  

• nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice,  

• často mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky,  

• nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky a vědce,  

• často je ohrožují velké společnosti,  

• časté legislativní změny kladou velké nároky na podnikatele,  

• snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, když odběratelé včas neplatí,  

• nízký tržní podíl,  

• nižší stupeň technologického rozvoje,  

• nižší dostupnost informací a poradenských služeb [1]�
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2.3   Podíl MSP na trhu 

 

Malé a střední podniky představují důležitý segment národního hospodářství. 

Podílejí se 61,38 % na zaměstnanosti a a 52,62 % na účetní přidané hodnotě. Působí ve 

všech odvětvích národního hospodářství. Z hlediska podílu zaměstnanosti je nejvýraznější 

jejich postavení v pohostinství (89%), zemědělství (85%) a ve službách (83%). 

Podprůměrný je podíl MSP na zaměstnanosti v dopravě (30%) a průmyslu (36%). 

Postavení MSP ve zpracovatelském průmyslu je relativně méně významné než v obchodu 

nebo službách. Ovšem tyto MSP představují subdodavatelskou základnu pro velké 

průmyslové podniky a výrazněji se podílejí na výrobě finální produkce.[8] 

Hlavní roli v ČR hrají MSP, které tvoří 99,85 % všech podnikajících subjektů v ČR 

a zaměstnávají 61,5 % všech zaměstnanců. Podíl MSP je tvořen 35 % HDP, podíl na 

investicích činí 50,5 % a 34 % MSP se podílí na celkovém objemu exportovaného 

zboží.[8] 
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3.  Možnosti financování malých a středních podniků 

 

MSP se setkávají, ať  už na začátku své činnosti nebo v průběhu podnikatelské 

činnosti, s problémy financování. V této kapitole se proto pokusím definovat možnosti 

zdrojů financování.  

 

3.1 Cizí zdroje financování 

 

 Pro řadu firem je při realizaci rozvoje jejich využití nutností, vynucenou 

nedostatkem vlastních prostředků. Cizích zdrojů financování vhodných pro rozvoj firmy je 

celá řada, proto v této části práce uvedu jen nejdůležitější z nich.[5] 

 

3.1.1 Úvěry bank 

�

 Bankovní úvěry můžeme definovat jako omezené, úplatné přenechání peněz 

obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití.[5] 

  

3.1.2 Kontokorentní úvěr 

 

 Kontokorentní úvěry poskytují banky svým klientům k běžnému účtu na řešení 

jejich finančních potřeb. Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr, který dává banka 

klientovi tak, že mu umožní z tohoto účtu čerpat do mínusu.[5] 

 

 Kontokorentní účty mohou mít zůstatky v debetu i kreditu. V případě, že 

kontokorentní úvěr vykazuje kreditní zůstatek, je klient vůči bance v postavení věřitele, při 

debetním zůstatku se stává klient dlužníkem. 

 Jako zajištění slouží všechny druhy osobních a reálných záruk. Úvěr je splácen 

úhradami došlými na kontokorentní účet.[5] 



��������	
�������������������
��������������������������������������������������������

2010                                                                                                                                     6                 

�

3.1.3 Hypoteční úvěr 

 

Jde o střednědobý nebo dlouhodobý úvěr určený k investování hlavně do 

nemovitostí, který musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost se musí 

nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, 

tvořícího Evropský hospodářský prostor.[5]  

 

Splácení úvěru se děje��

§ měsíčně nebo čtvrtletně konstantními částkami, které zahrnují úhradu úroků              

a splátku jistiny (měsíční nebo čtvrtletní anuita); 

§ splácením jistiny (měsíčně či čtvrtletně) odděleně od úhrady úroků (opět měsíčně či 

čtvrtletně).  

 

Maximální výše hypotečního úvěru je omezena��

§ schopností klienta úvěr splácet;  

§ výší investice;  

§ zástavní hodnotou zastavené nemovitosti.  

 

3.1.4 Podnikatelské provozní úvěry 

�

Jedná se o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé úvěry, sloužící zejména 

k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků, k financování pohledávek 

z obchodního styku, zásob, nebo provozních potřeb (v určitých případech v kombinaci 

s investicemi) vyplývajících z podnikatelské činnosti. 

Úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků lze použít jako 

krátkodobý nebo střednědobý zdroj pro financování pohledávek po lhůtě splatnosti, 

výplatu mezd. 
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Úvěr na oběžné prostředky se poskytuje maximálně do předpokládané výše 

oběžných prostředků nebo konkrétních druhů oběžných prostředků k určitému datu. Čerpat 

úvěr a splácet jistinu je možné jednorázově nebo postupně.[5] 

 

3.1.5 Finanční leasing 

 

Jedná se o obchodní operace mezi pronajímatelem a nájemcem, které zajišť ují 

pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce.  

Přestože nejčastěji jsou na leasing pořizována vozidla, netýká se pouze osobních 

automobilů. Díky finančnímu leasingu si mohou podniky a podnikatelé pořídit nákladní 

automobily, návěsy i přívěsy, tahače, autobusy, manipulační nebo zemědělskou techniku, a 

to novou či ojetou, dále pak strojní a výrobní zařízení nebo nemovitosti.[5] 

 

3.1.6 Operativní leasing 

 

Jedná se o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, 

leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá se na krátkou dobu pronájmu, 

která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu. Leasingová 

společnost zakoupí předmět leasing. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků 

zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví 

pronajímatele.[5] 

 

3.2 Vlastní zdroje financování 

 

 Pro financování svých činností mohou MSP využívat vlastních zdrojů financování. 

Nejčastějšími vlastními zdroji jsou zisk, vklady vlastníků a odpisy. 
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3.2.1 Zisk 
 

Zisk je vlastním prostředkem financování, který firma svou podnikatelskou činností 

vytvoří. Nákladem za tento zdroj financování je daň z příjmu, kterou musí firma zaplatit. 

Ta bývá v závislosti na vytvořené výši zisku a z toho plynoucí výši daně  z příjmu často 

vyšší než u externích zdrojů, takže využití externích zdrojů bývá v celé řadě případů 

efektivnější a levnější než využití zdrojů vlastních.[3] 

 

3.2.2 Odpisy 

 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého majetku 

za určité období. Z finančního hlediska jsou odpisy stabilním zdrojem financování. Podnik 

sám rozhoduje, zda je využije na krytí provozních potřeb, splátky dluhů nebo 

k financování dlouhodobého rozvoje. Z hlediska zdrojů jsou odpisy výhodnější než zisk, 

protože nepodléhají zdanění.[3] 

 

 

 

 
�

�

�

�

�

�
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4. Evropské fondy a jejich využití pro malé a střední       

podniky 

 

V období 2007 — 2013 je v České republice využíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a to c���

������ ��!�"�!���Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl Evropská územní 

spolupráce. 

#���$%#��&����'��dva druhy finanční podpory EU, a to nepřímá a přímá.  

• Nepřímá podpora 

Tato podpora je poskytována finančními zprostředkovateli, kteří kombinují 

financování z EU s vlastními produkty a službami. Ačkoli není poskytována 

přímo jednotlivým podnikům, pomáhá malým firmám financovat investice. 

Mezi nepřímé podpory patří systémy záruk, vlastní kapitál a mezaninové 

financování. 

• Přímá podpora 

Společnosti mohou na centralizovaném kontaktním místě podat žádost o 

přímou podporu - obvykle ve formě dotací pokrývajících část nákladů 

projektu. Společnosti obvykle o tuto podporu žádají formou odpovědi na 

výzvu k předkládání návrhů. Poté jsou jejich projekty vyhodnoceny a 

úspěšným žadatelům jsou poskytnuty finanční prostředky. Finanční 

prostředky pro přímou podporu pocházejí z různých operačních programů 

EU. 

 

4.1 Operační programy přímo využitelné pro MSP 
 

Operační programy přímo využitelné pro MSP jsou takové, kde příjemci finanční 

podpory, ať  už ve formě dotací nebo zvýhodněných úvěru, jsou přímo MSP. MSP jsou 

v tomto případě příjemci, nikoli uživateli.  
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4.1.1 OP Podnikání a inovace 

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým 

dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a 

významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na 

období 2007-2013. Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl 

vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období 

let 2004–2006. Bude realizován v rámci cíle "Konvergence" a bude se vztahovat na celé 

území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Spolufinancován bude z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). OPPI byl vytvořen v návaznosti na 

hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie 

regionálního rozvoje, Národní inovační politika apod.). Program je v souladu s Obecnými 

zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie 2007-2013 a rozpracovává významnou 

část strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013 "Konkurenceschopná 

česká ekonomika".[10] 

 

Globální cíl 
 

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních 

průmyslových zemí Evropy. 

 

Specifické cíle jsou: 

• zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků, 

• zvýšit inovační činnost v průmyslu, 

• zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb, 

• zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných 

zdrojů energie (vyjma podpory spaloven), 

• povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem, 
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• zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu, 

• zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu, 

• zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání, 

• zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání. 

 

Prioritní osy a oblasti podpory OPPI a jejich programy jsou: 

 

Prioritní osa 1 - Vznik firem 

Podpora začínajícím podnikatelům 

Start - Cílem programu Start je financování podnikatelských záměrů pro začínající 

podnikatele a umožnit realizaci podnikatelských záměrů osobám vstupujících do podnikání 

poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného 

úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. Příjemci mohou být pouze drobní 

podnikatelé. 

Využití nových finančních nástrojů 

Finanční nástroje - V rámci Operačního programu Podnikání a inovace je plánována 

aktivita zaměřená na využití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu 

inovačního podnikání. Tyto nástroje by měly pomoci řešit problematiku financování 

projektů malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím rizikového kapitálu v 

počáteční fázi podnikání, které je spojeno s vysokou rizikovostí. 

Cílem oblasti podpory je usnadnit přístup začínajících podnikatelů ke kapitálu a tím rozšířit 

možnosti financování jejich podnikatelských záměrů a předkládaných inovativně 

zaměřených projektů. 
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Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 

Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků 

Progres - Cílem programu PROGRES je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů 

umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a 

pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto 

podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.Cílem programu Progres je podpora dynamicky se 

rozvíjejících malých a středních podnikatelů formou podřízených úvěrů. 

Záruka - Cílem programu Záruka je usnadnění realizace podnikatelských projektů malých 

a středních podnikatelů pomocí zvýhodněných bankovních záruk. Záměrem je s pomocí 

zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému 

úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních 

podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto 

podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se 

soustředěnou podporou státu. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé. 

Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb 

Rozvoj - Program Rozvoj podporuje technologické vybavení firem. Zaměřuje se na 

pořizování nových zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry v malých a 

středních podnicích. Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení 

urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií 

program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. 

Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu 

na léta 2007- 2013.  Příjemcem může být malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po 

sobě jdoucí zdaňovací období.  Z tohoto programu mohou být  financovány  např.  náklady 

na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem 

nebo stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových 

způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů), dále pak náklady 

na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how nebo 

náklady na publicitu spojenou s projektem. 
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ICT a strategické služby - Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj 

informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a 

služeb. 

Podporu bude možné získat zejména na tyto aktivity: 

• návrh a implementace informačních a komunikačních systémů, 

• vývoj software, 

• centra sdílených služeb, 

• centra zákaznické podpory, 

• centra oprav high-tech výrobků a technologií. 

příjemci podpory může být malý, střední a velký podnik. 

ICT v podnicích - Program ICT v podnicích umožňuje malým a středním podnikatelům 

získat finanční prostředky na pořizování a rozšiřování informačních a komunikačních 

technologií - hardwaru a softwaru. 

ICT v podnicích pomáhá vyřešit: 

• zefektivnění vnitřního chodu podniku, a to zlepšením řízení výroby, podnikových 

zdrojů, zakázek, skladových zásob, jakosti, digitalizace administrace, informační 

bezpečnosti, 

• zefektivnění vnějších vztahů podniku se zákazníky, s dodavateli nebo s veřejnou 

správou pomocí nástrojů e-business. 

Cílem programu ICT v podnicích je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních 

podnikatelů pomocí efektivnějšího využívání moderních informačních technologií. 

Forma podpory je dotace ve výši až 20 milionů Kč (maximálně však podle % limitů 
daných regionální mapou intenzity veřejné podpory) 

Příjemci podpory jsou malé a střední podniky, které mají uzavřena minimálně 2 po sobě 
jdoucí zdaňovací období 

�
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Prioritní osa 3 - Efektivní energie 

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Eko-energie - Cílem programu Eko-energie je snižování energetické náročnosti výroby a 

vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.  Program je přednostně zaměřen 

na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití 

obnovitelných zdrojů energie a konečně je určen i pro podporu výroby briket a pelet. 

Příklady projektů: rekonstrukce vodní elektrárny, výstavba bioplynové stanice, výměna 

otopného systému, zateplení budov.  Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední 

podniky.  

Jaké výdaje je možné podpořit: 

nákup pozemku, nákup staveb a novostavby (max. do 10% způsobilých výdajů), 

úpravy pozemku, 

inženýrské sítě a komunikace, 

projektová dokumentace stavby, 

rekonstrukce a modernizace, 

hardware a sítě, 

stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu. 

 

Prioritní osa 4 – Inovace 

 
Zvyšování inovační výkonnosti podniků 
 

Inovace - Program Inovace navazuje na stejnojmenný úspěšný program z období         

2004-2006, který byl zaměřen na podporu inovačních projektů vedoucích k zavádění 

výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh v podobě nových výrobků, technologií a 

služeb.  
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V období 2007–13 budou nově v rámci programu kromě inovačních projektů podporovány 

i projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví  

Cílem programu je prostřednictvím dotací podnítit inovační aktivitu podniků a využívání 

ochrany práv průmyslového vlastnictví. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení 

dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje 

české ekonomiky. Příjemcem podpory ve formě dotace mohou být MSP a MSP spolupracující s VŠ 

nebo VVI. 

 
Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj 

 
Potenciál - Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat 

kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je 

možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) 

zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického 

softwaru nutného pro inovaci výroby. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky 

nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. 

Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity 

ve výrobě. Příjemcem podpory může být jakýkoliv podnikatelský subjekt bez ohledu na 

velikost tzn. i malý a střední podnik. 

 

Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 

Platformy spolupráce 

Spolupráce – Cílem tohoto programu je pomoci malým firmám, pro které jsou díky 

konkurenci velkých společností některé zakázky cenou či rozsahem nedosažitelné. Hlavní 

problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojením s dalšími 

firmami v oboru se dá řešit stejný problém společně. Tento program nabádá malé podniky 

ke spojení v otázkách konkurence, a vyzývá malé podniky k vzájemné spolupráci. 

Právě pro tyto podniky, které chtějí spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a založit 

klastrové uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce. 
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Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Školící střediska - Cílem programu Školicí střediska je zlepšit podmínky pro rozvoj 

lidských zdrojů prostřednictvím investic do infrastruktury potřebné pro realizaci, 

organizaci a řízení vzdělávání. Příjemcem podpory ve formě dotace mohou být podniky 

bez rozdílu velikosti, což znamená i pro MSP. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• nákup či úprava nemovitostí, 

• výstavba či rekonstrukce objektů, 

• technická a dopravní infrastruktura, 

• projektová dokumentace, 

• školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, 

• školicí programy, software. 

Infrastruktura pro podnikání 

Nemovitosti - Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je 

zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu 

nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž 

důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. Příjemcem podpory ve formě 

dotace mohou být také podnikatelské subjekty, teda i MSP. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt), 

• kupní cena nemovitosti (jen v případě nekomerčních projektů), 

• technická a dopravní infrastruktura, 

• příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice, odstranění ekologických 

zátěží atd.), 

• výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí. 
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Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 

Podpora poradenských služeb 

Poradenství - Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, 

informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, kde se 

jednotlivé části programu navzájem podporují a navazují na sebe. Dále program vytvoří 

prostředí pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační 

aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost. 

MSP jsou příjemci dotace a to v případě využití poradenské služby poskytované zejména 

poradci NRP v oblastech specializace NRP, zejména zaměřené na analýzu stavu podniků, 

poznání jejich slabých a silných stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných 

nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících metod apod., s 

cílem dosažení vyšší konkurenceschopnosti. 

Program má 4 specifické aktivity: 

1. tvorbu, udržování a rozvoj Národního registru poradců (dále jen NRP) jako zdroje 

kompetentních poradců schopných poskytovat kvalitní poradenské služby podnikatelům 

v ČR, 

2. podporu poradenských služeb pro MSP poskytovanou zejména poradci NRP, 

3. poskytování dotovaných informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP 

prostřednictvím Regionální informační a poradenské infrastruktury (dále jen RIPI), 

4. analýzy světových i českých rozvojových trendů (dále jen Trendy) majících vliv na 

inovační aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost. 

Podpora marketingových služeb 

Marketing - Program Marketing je zaměřen na zvyšování marketingových aktivit malých 

a středních podniků na zahraničních trzích a podporu účastí výrobních podniků a 
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poskytovatelů služeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru a 

na podnikatelských misích pořádaných za účelem prezentace ČR. 

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky 

s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. 

Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či 

výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky(�

)���	���� ��� ����� �*�� ��������� ����(� pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a 

veletrzích v zahraničí,� tvorbu propagačních materiálů nebo dopravu výstavních 

exponátů.[7] 

�

4.2 Ostatní OP pro MSP 

�

Malým a středním podnikatelům mohou být poskytovány i podpory z některých 

dalších operačních programů NSRR 2007-2013. Protože se jedná o specificky změřené 

programy, jsou možnosti participace MSP v těchto programech do jisté míry omezeny. To 

platí i pro možnosti získání podpory v rámci regionálních operačních programů. Další 

využitelnost OP je závislá na jednotlivých vyhlášených výzvách správci jednotlivých OP, 

kde jsou konkretizovány jednotlivé oblasti podpor OP a jsou dále specifikováni příjemci 

podpory, kterými mohou být přímo MSP nebo jiné orgány např. obce, kraje.  V případě 

poskytnutí podpory obcím, krajům či jiným organizacím se mohou stát MSP pouze 

uživateli. V takovémto případě se mluví o nepřímé podpoře MSP. Může se jednat např. o 

využívání nových infrastruktur a tím zlepší dostupnosti zásobování MSP nebo zlepšení 

dopravně obslužné situace po zaměstnance MSP. 

 

5. Možnosti čerpání prostředků z evropských fondů 
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 Evropská regionální politika je založena na finanční solidaritě, kdy členské státy 

přispívají finanční částkou do společného rozpočtu společenství, aby pomohly méně se 

rozvíjejícím regionům a sociálním skupinám.[10] 

 Regionální politika pracuje s tzv. cykly, které se shodují s rozpočtovými obdobími 

EU. Tyto cykly jsou v současné době sedmileté. Celý programovací mechanismus začíná u 

Evropské komise (EK), která před každým obdobím zveřejní cíle regionální politiky, které 

obecným způsobem definují, jakým způsobem, jakými prostředky a do kterých regionů 

budou směřovat finanční prostředky. Zároveň definuje výši jednotlivých příspěvků a jejich 

rozložení v průběhu programového období. Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na 

úrovni EU, přechází se k jednání mezi EU a jednotlivými členskými státy.[4] 

 Za tímto účelem mohou členské státy zpracovat tzv. Národní rozvojový plán 

(NRP), který pohlíží na daný stát z možnosti veřejných podpor, ve kterém byly definovány 

priority daného státu (u nás České republiky) v oblasti politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, a který prošel schválením ve vládě. Na základě NRP a cílů EU je zpracován 

Národní strategický referenční rámec (NSRR). NSRR provádí analýzu hospodářského 

vývoje ČR, kde klade důraz zejména na vymezení silných stránek země, důležitých pro 

zlepšení konkurenceschopnosti a definování problémových oblastí. Operační programy 

(OP) jsou strategické dokumenty vymezené pro konkrétní oblast podpory (např. průmysl, 

infrastruktura), čímž žadatelům podávají základní informace, na co lze prostředky EU 

žádat. Jejich působnost se vztahuje k jednotlivým cílům regionální politiky. Následující 

obr. č. 1 znázorňuje hierarchii a členění jednotlivých strategických dokumentů. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Členění strategických dokumentů 

 
Cíle (EU)                              +                      Národní rozvojový plán 
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�

�

Národní strategický referenční rámec 
�

�

Operační programy                   Prioritní osy                    Oblasti podpory 
                                                                                                                               (indikativní výčet aktivit 
                                                                                                                                a příjemců podpory) 

 
Implementační   dokument                       Oblasti podpory 
      
                                                                                       (detailnější rozpracování)  
 
Zdroj: Anna Chvojková, Viktor Květoň a kol.: Finanční prostředky fondů EU v programovacím období  
2007 – 2013, IREAS. Praha, 2007. +%,-�./0.11.202304�
 
 

5.1 Osnova projektu vhodného pro žádost o podporu 

�

 Každý subjekt, který žádá o finanční podporu z EU, musí předložit řídícímu orgánu 

operačního programu projekt. Řídícími orgány OP jsou u tematicky zaměřených OP 

ministerstva, u územně vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti (územní celky 

odpovídající jednomu nebo více českým krajům).[7] 

 Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhoduje o úspěchu při 

čerpání peněžní prostředků z fondů EU a obsahuje: 

• Název projektu - výstižný název projekty, který vystihuje přesný záměr projektu. 

Měl by být stručný, výstižný, přesně formulovaný a měl by vystihovat hlavní cíl.  

• Místo realizace projektu - označení lokality, kde bude projekt realizován, nejlépe 

pomocí Územní jednotky NUTS:  

§ NUTS I – sdružené NUTS II = území celé ČR  

§ NUTS II – sdružené kraje (8 jednotek)  
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§ NUTS III – vyšší územně samosprávné celky – kraje (13 krajů + 

Praha)  

§ NUTS IV – okresy (76 okresů + Praha)  

§ NUTS V – obce  

• Důvod realizace projektu - přesně a stručně zdůvodnit, proč je projekt vlastně 

předkládán. 

• Předkladatel projektu a partneři - nutná je identifikace předkladatele projektu 

(obchodní firma/jméno a příjmení), adresa sídla společnosti/trvalého bydliště, 

právní forma, IČ a OKEČ (oborová klasifikace ekonomických činností).  

• Popis projektu - Základní cíl projektu – stručný popis čeho chceme realizací 

projektu dosáhnout, co zlepšit, očekávaný efekt. SWOT analýza (popis současné 

situace) – analýza silných, analýza slabých stránek, formulace podnikatelských 

předností, rozvojový potenciál společnosti, ohrožení. 

• Připravenost projektu  

o organizační,  

o finanční struktura financování projektu, popř. etap projektu,  

o technická. 

• Popis jednotlivých etap – popis jednotlivých činností, ze kterých se projekt 

skládá. Činnosti jsou uváděny podle předpokládané délky trvání realizace 

jednotlivých etap, nákladů a zdrojů, které vyžadují a jejich vzájemnými logickými 

vazbami.  

• Finanční plán - skládá se z analýzy nákladů a výnosů, plánovaného Cash – Flow, 

zdrojů financování popř. spolufinancování.[7] 

 Pro vyčlenění finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie hraje 

hlavní roli kvalita předložených projektů, protože pro jednotlivé regiony NUTS II nejsou 

prostředky předem vyčleněny.[7] 

 Dalším, velmi důležitým kritériem je, aby byl podnikatel schopen doložit, že je 

schopen financovat projekt ze svých finančních prostředků v plné výši. Schopnost 

financovat projekt ze svých zdrojů je nutný z důvodu, že dotace je vyplácena zpětně až po 

realizaci projektu.[7] 
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6. Evropské fondy a jejich využití v regionu 

 

 V této kapitole se budu zabývat MSP v mosteckém regionu a jejich postojem ke 

strukturálním fondům (SF) Evropské unie. 

 

6.1 Základní charakteristika regionu 

 

 Mostecký region a jeho okolí je zasaženo vysokou nezaměstnaností, která 

převyšuje průměr ČR, a to díky hospodářským změnám, kdy bylo mnoho významných 

průmyslových podniků uzavřeno. I přes negativní charakteristiku, disponuje tento region 

vhodnou geografickou polohou pro rozvoj hospodářství. Celkový vývoj mosteckého 

regionu byl ovlivněn těžbou hnědého uhlí, vytvořením energetické a chemické základny, a 

tím byl tento region vystaven velkým ekologickým zátěžím. Převaha těžebního, 

energetického a chemického průmyslu je jedním ze základních problémů, který omezuje 

možnosti a rozvojové příležitosti ekonomiky. V mosteckém regionu je nedostatečná 

velikost malých a středních podniků v porovnání s ostatními kraji ČR. Tento jev se 

vyskytuje zejména v pánevních oblastech, kde vlivem hospodářských problémů došlo 

k nedostatečnému vzniku malých a středních podniků. 

 

6.2 Dotazníkové šetření 

 

 Pro zjištění možností využití SF ze strany MSP, jsem se rozhodl využít analýzu 

MSP v mosteckém regionu. Pro sběr informací jsem použil dotazníkové šetření. Pro 

rozeslání dotazníku jsem se rozhodl využít elektronickou formu, a to e-mail, který pro 

adresáta nepředstavuje jednak dodatečné náklady při zasílání dotazníku nazpět a také 

nepředstavuje zatížení v podobě času stráveného nad ručním zpracováním dotazníku. 

 Dotazník byl odeslán předem vybraným firmám 4. 1. 2010 s datem ukončení sběru 

informací k datu 31. 1. 2010. Celkem bylo osloveno 150 malých a středních firem 

v mosteckém regionu. Návratnost dotazníku byla 58 %. 
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6.3 Analýza využití SF
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Graf č. 1:  Znalost strukturálních fo

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Následující graf č. 2 je od

č. 1 a je určena pro firmy, které

orientujete se v problematice těc

že 37% podniků z grafu č. 1

v problematice strukturálních fo

vyplývá, že dotčené MSP nema

strukturálních fondů. 

Graf č. 2: Orientace v problemat

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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 Graf č. 3 znázorňuje výsl

firma o podání projektu do něk

programovacím období 2007-201
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Graf č. 3: Zájem o podání projek

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 4 je grafické zná
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Graf č. 4: Znalost operačních pro

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Výsledky odpovědí č. 5,
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Graf č. 5: Zdroje získávání inform

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 6 znázorňuje odp
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Graf č. 6:  Výhody programů pod

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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7. Závěr 

 

 Strukturální fondy Evropské unie a čerpání finančních prostředků z nich se jeví 

jako vhodný a dostupný nástroj pro růst ekonomiky v České republice. Vzhledem 

k možnosti využívání těchto finančních zdrojů se ve společnosti rozvíjí zájem o 

rozšiřování, inovaci a modernizaci MSP, což má pozitivní vliv na vytváření nových 

pracovních míst, zaměstnanosti a tím na snižování nerovnosti ve společnosti. 

 Na výsledcích průzkumu jde vidět, že MSP se zajímají o možnost financování své 

činnosti ze strukturálních fondů EU. Ovšem počet MSP, které se aktivně zajímají, je stále 

minimální. Nedomnívám se, že by tento malý počet MSP byl zapříčiněn nedostatkem 

informací o existenci možnosti čerpání financí z EU, ale spíše o nezájem ze strany MSP se 

informovat, jakým způsobem je možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů. 

Dále se domnívám, že další příčinou nezájmu o strukturální fondy je složitost a náročnost 

přípravy a zpracování projektu, systém financování a také nedostatečná práce 

hospodářských komor a jiných institucí, které informují o jednotlivých programech SF EU. 

 Základem pro přijetí vhodného projektu je znalost jednotlivých operačních 

programů. Informace o nich, mohou být získány např. na internetových stránkách 

příslušných ministerstev, které jednotlivé dané operační programy spravují. Musíme však 

také říci, že i dobrá znalost a orientace v jednotlivých operačních programech nezaručí 

jistotu získání finančních prostředků. Vzhledem k již zmiňované složitosti přípravy 

projektu, vypracování jednotlivých příloh a shromáždění požadovaných dokumentů, je 

vhodné obrátit se již v průběhu přípravy projektu na odbornou firmu a celou záležitost 

přípravy nechat na této firmě. Nejenže dokáže odborně posoudit vhodnost samotného 

projektu, ale je schopna a dokáže pružně reagovat na potřeby vyšších orgánů při 

schvalování projektu.  

 Dalším zmiňovaným problémem při získávání finančních prostředků ze SF EU je 

nutnost, aby žadatel byl schopen doložit a poté financovat část projektu z vlastních zdrojů. 

Důležitá je taktéž skutečnost, že finanční prostředky ze SF EU jsou vypláceny až zpětně po 
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samotné realizaci díla. Není tak možné samotnou realizaci finančně krýt právě ze zdrojů 

SF EU.  

 Byť  samotné získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je složité, 

vidím jeho využívání jako jednu z cest pro MSP v mosteckém regionu na zvýšení jejich 

postavení nejen v podílu HDP vytvořeného právě MSP, ale i na trhu práce při vytváření 

nových pracovních míst. Dále dojde k odstranění, či snížení nerovnosti ve společnosti, 

které se projevila v regionu poklesem a místy i ukončení těžebního průmyslu. Základním 

úkolem je více a podrobněji informovat MSP o možnostech financování ze SF EU, ukázat 

jim výhody a možnosti rozvoje MSP a poukázat, že práce a námaha spojená s přípravou 

projektů přinese MSP a tím i celému regionu přínosy v rozvoji, konkurenceschopnosti a 

tím přispěje ke snížení nezaměstnanosti, ale také ke zvýšení kvality fyzického prostředí. 
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