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Summary 
 

The subject of the thesis "Analysis for EU Structural Fund Utilization during the 

programming period 2004-2006" is the assessment of grant opportunities that the European 

Union provided for the development of small and medium enterprises in the Czech 

Republic in 2004-2006. The theoretical part describes the EU regional policy, its objectives 

and principles, structural funds. The work also describes the form of small and medium 

business. The practical part focus on the application process of the assistance from EU 

structural funds and assesses the assistance of these funds for small and medium 

enterprises during the shortened programming period 2004 - 2006. The practical part is 

focused on the analysis of the Operational Programme Industry and Enterprise and its 

specific programs. 
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Anotace 
 

   Předmětem bakalářské práce "Analýza využití strukturální pomoci EU v programovém 

období 2004-2006" je zhodnocení dotačních příležitostí, které Evropská unie v období 

2004-2006 poskytla pro rozvoj malých a středních podniků v České republice. V teoretické 

části práce je popsána regionální politika EU, její cíle a principy, strukturální fondy. Práce 

dále charakterizuje formu malého a středního podnikání. Praktická část se zabývá 

procesem podání žádosti podniku o využití pomoci ze strukturálních fondů EU a hodnotí 

poskytnutou pomoc z těchto fondů pro malé a střední podniky během zkráceného 

programovacího období 2004 – 2006. Praktická část je zaměřena zejména na analýzu 

Operačního programu Průmysl a podnikání a jeho konkrétní programy. 

 

Klíčová slova: Malý a střední podnik, strukturální pomoc, programové období 2004-2006, 

Operační program Průmysl a Podnikání  

 



OBSAH 

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2 STRUKTURÁLNÍ POMOC EU V OBDOBÍ 2004-2006 .................................................. 3 

2.1 Principy strukturální politiky EU ................................................................................. 4 

2.2 Strukturální fondy ........................................................................................................ 5 

2.3 Iniciativy Společenství ................................................................................................. 8 

2.4 Inovační akce ............................................................................................................... 9 

2.5 Operační programy .................................................................................................... 10 

3 CHARAKTERISTIKA MSP ............................................................................................ 12 

3.1 Výhody malých a středních podniků ......................................................................... 13 

3.2 Nevýhody malých a středních podniků...................................................................... 14 

4 ANALÝZA VYUŽITÍ POMOCI PRO PODPORU MSP ................................................ 17 

4.1  MSP a čerpání dotací ze strukturálních fondů .......................................................... 17 

4.1.1. Přípravná fáze .................................................................................................... 17 

4.1.2. Podání žádosti .................................................................................................... 19 

4.1.3. Realizace projektu .............................................................................................. 20 

4.1.4. Vyhodnocení ...................................................................................................... 21 

4.2 Čerpání finanční pomoci ze SF v období 2004-2006 v ČR ....................................... 22 

4.2.1 Operační program Průmysl a podnikání ............................................................. 24 

4.2.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů ......................................................... 34 

4.2.3 Operační program Infrastruktura ........................................................................ 35 

4.2.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční ................................................  

zemědělství .................................................................................................................. 36 

4.2.5 Společný regionální operační program ............................................................... 37 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek 
 

CF Kohézní fond 

CZK českých korun 

ČR Česká republika 

EAGG Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropská společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUSF Evropský fond solidarity 

FIFG Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

HDP Hrubý domácí produkt 

MSP Malé a střední podniky 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP Operační program 

OPI Operační program Infrastruktura 

OP PP Operační program Průmysl a podnikání 

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP RVMZ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

SROP Společný regionální operační program 

TP Technická pomoc 
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1 ÚVOD 

Malé a střední podniky (MSP, anglicky SMEs – Small and Medium Enterprises) jsou 

považovány za významnou část české ekonomiky, pozitivně ovlivňují velké podniky, 

zejména 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.  

Pro národní ekonomiky má existence malých a středních podniků zásadní přínos, neboť 

přispívají k tvorbě pracovních míst, k hospodářskému růstu, podporují 

konkurenceschopnost, umožňují využit lidský potenciál, případně mohou naplňovat také 

další zájmy společnosti, např. regionální rozvoj. Rámcově vymezeno představují malé         

a střední podniky samostatné podnikatelské jednotky v rukou jednoho nebo několika 

podnikatelů, s malým počtem pracovníků, relativně malým kapitálem a malým ročním 

obratem.  

 Vstup České republiky do Evropské Unie k 1.5.2004 významnou měrou změnil 

možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Pro zkrácené období 2004-2006 

byly nastaveny nové programy, které nahradily formy pomoci před vstupem do EU.           

S novými programy vznikla celá řada nových možností, na druhou stranu také vzrostl tlak 

na kvalitu zpracování žádostí a projektů. Jejich hlavním parametrem měl být prokazatelný 

vliv a soulad s cíli, jež byly nastaveny ze strany EU.  

 Tato práce je zaměřena na analýzu využití pomoci ze strukturálních fondů Evropské 

unie ve zkráceném programovém období 2004-2006 pro malé a střední podniky v České 

republice. První kapitola práce je zaměřena na úvod do regionální politiky EU, pojednává     

o jejich cílech a principech, představuje konkrétní strukturální fondy a iniciativy 

Společenství. Druhá kapitola práce je spjata s tématem malého a středního podnikání 

v České republice, zaměřuje se na obecnou charakteristiku takové formy podnikání, hodnotí 

jeho výhody a nevýhody. Poslední kapitola práce analyzuje možnosti využití pomoci ze 

strukturálních fondů EU pro malé a střední podniky během zkráceného programovacího 

období 2004 – 2006. Část závěrečného textu se zabývá procesem podání žádosti podniku    

o využití pomoci ze strukturálních fondů EU, konkrétně rozpracovává jeho dílčí fáze. 

V rámci zhodnocení možnosti čerpání je nutné definovat programy a iniciativy, které mohly 
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být pro čerpání využívány, proto je této problematice věnována podstatná část závěrečné 

kapitoly práce. 

Cílem této práce je analyzovat využití pomoci ze strukturálních fondů EU pro MSP ve 

zkráceném programovém období 2004 – 2006. Práce představuje konkrétní kroky, které 

podnik jako žadatel musí podstoupit, aby úspěšně získal podporu z EU pro svůj projekt        

a v rámci analýzy definuje programy, které byly pro malé a střední podniky v ČR během 

daného období zásadní z hlediska čerpání pomoci z fondů EU. 
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2 STRUKTURÁLNÍ POMOC EU V OBDOBÍ 2004-2006 

Strukturální politika EU, také nazývána politika hospodářské a sociální soudržnosti 

 či politika regionální, je jednou z nejdůležitějších politik EU. Společenství usiluje              

o posilování hospodářské a sociální soudržnosti, o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 

různých regionů a o snížení zaostalosti znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně 

venkovských oblastí. 

Každý členský stát finančně přispívá do společného rozpočtu Unie. Prostředky 

z rozpočtu Společenství jsou poté využívány k naplnění předem stanovených priorit, tzv. 

cílů. Pro období 2000-2006 bylo Evropskou komisí rozhodnuto o naplňování těchto 3 cílů 

strukturální politiky:
1
 

Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů 

Nařízení Rady EU formulovaly podmínky pro zařazení regionů pod Cíl 1: jednalo se           

o regiony na úrovni NUTS II
2
, jejichž HDP na obyvatele za poslední 3 roky bylo menší než 

75% průměru Unie. Pravidla ale činila výjimku pro určité regiony, jejichž HDP se 

pohybovalo těsně nad touto hranicí, ale u nichž byly speciální důvody pro zařazení pod Cíl 

1. 

Cíl 2: Podpora regionům procházejícím průmyslovou restrukturalizací a venkovským 

oblastem  

Tento cíl pokrýval všechny venkovské a městské oblasti nespadající pod cíl 1, které ale 

čelily mimořádným problémům restrukturalizace. 

Cíl 3: Podpora a opatření zaměřená na přizpůsobení politiky zaměstnanosti, 

vzdělávání a odbornou přípravu v oblastech, které nebyly pokryty cíli 1 a 2 (např. 

modernizace politik a systému vzdělání, školení a zaměstnanosti). 

 

                                                 
1
 Euroskop. Úvod do strukturálních fondů v České republice. [online]. [cit.1.2.2012]. URL: 

<http://www.euroskop.cz/42281/120235/clanek/uvod-do-strukturalnich-fondu-v-ceske-republice/strukturalnipolitika- 2004-2006> 
2
 NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu, porovnání a 

analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. NUTS 

I – ČR, NUTS II – Regiony soudržnosti, NUTS III – kraje. 

file:///C:/Users/Tomas/AppData/Local/Temp/Temp1_SecureZIP_Attachments(8).zip/%3chttp:/www.euroskop.cz/42281/120235/clanek/uvod-do-strukturalnich-fondu-v-ceske-republice/strukturalnipolitika-
file:///C:/Users/Tomas/AppData/Local/Temp/Temp1_SecureZIP_Attachments(8).zip/%3chttp:/www.euroskop.cz/42281/120235/clanek/uvod-do-strukturalnich-fondu-v-ceske-republice/strukturalnipolitika-
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clensk%C3%A9_st%C3%A1ty_Evropsk%C3%A9_unie
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Celé území ČR bylo kvantifikováno jako region Cíle 1, neboť HDP na obyvatele 

představovalo zhruba 55 % průměru Evropské unie. Cíl 1 se zaměřoval na podporu 

rozvojových aktivit nejzaostalejších regionů, jejichž HDP nedosahovalo 75 % průměru 

EU.
3
 

2.1 Principy strukturální politiky EU  

Strukturální politika a čerpání financí ze Strukturálních fondů vychází z pěti 

základních principů:
4 

 

Princip koncentrace  

Jedná se o zásadu koncentrace úsilí spočívající v co nejúčinnějším využití 

prostředků fondů k realizaci předem stanovených cílů tak, aby nebyly rozmělňovány na 

řadu drobnějších a méně významných akcí. Snahou je věnovat nejvíce prostředků do 

regionů s největšími problémy, pokud možno na projekty přinášející maximální užitek.  

Princip partnerství  

Zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na 

národní, regionální a místní úrovni, určenými každým členským státem pro všechny etapy 

přípravy a realizaci podpůrných programů. Na konkrétním rozdělení prostředků se tak 

podílejí samotní příjemci. 

Princip programování  

Tento princip klade důraz na komplexní přístup k řešení problémových regionů. 

Prostředky fondů jsou alokovány na základě víceletých a víceoborových programů 

předkládaných Evropské komisi vládou členské země. Na realizaci konkrétního programu 

se v souladu s principem koncentrace podle potřeby podílí všechny Strukturální fondy.  

                                                 
3
  Lze říci, že do této kategorie spadají všechny regiony ČR (7 regionů soudržnosti NUTS II) kromě teritoria Prahy, jehož HPD na 

obyvatele mírně přesahuje průměr EU. Příjemcem podpory však může být i podnikatel se sídlem v Praze, neboť určujícím není sídlo 

podnikatele, ale místo realizace. 
4
 MAREK, Dan. KANTOR, Tomaš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 9788087029565 
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Princip adicionality (doplňkovosti)  

Princip směřuje k zajištění toho, že financování z fondů Společenství se nevyužije 

jako náhrada národních strukturálních subvencí. Tzn., že prostředky ze Strukturálních 

fondů EU pouze doplňují výdaje členských států. V souladu s tímto principem nelze snížit 

ve státním rozpočtu výdaje např. na zemědělství v důsledku podpory tohoto okruhu investic 

z EU.  

Princip monitorování a vyhodnocování  

Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování prováděných opatření a celkové 

efektivnosti vynakládaných prostředků. Před schválením projektu je vyžadováno podrobné 

hodnocení jeho dopadů, následuje průběžné monitorování během realizace projektu            

a nakonec zhodnocení skutečných přínosů projektu. Význam tohoto principu se neustále 

zvyšuje.  

V současnosti se začínají uplatňovat ještě další dva principy, a to principy subsidiarity        

a solidarity.  

2.2  Strukturální fondy 

K financování projektů v rámci cílů slouží tzv. strukturální fondy. Finanční podpora 

z těchto fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují 

zaměření podpory pro daný region nebo sektor (např. zemědělství, doprava). Zaměření 

pomoci z každého fondu je stanoveno nařízením Rady EU.  

Vedle zásadního úkolu regionální politiky, který spočívá v analýze území                 

a vymezení jednoho, či více typů problémových oblastí, je druhým nejdůležitějším úkolem 

definování typů regionálních pobídkových stimulů, tj. ekonomických nástrojů na podporu 

problémových oblastí. Kromě nich se v rámci rozvojových programů vybraných regionů 

uplatňují i další opatření, např. podpora rozvoje infrastruktury, zlepšování životního 

prostředí a podpora rozvoje lidských zdrojů. Pomocí finančních prostředků ze 

strukturálních fondů je realizována řada projektů, forma podpory je však různorodá.  

 

Celkem existuje 5 rozsáhlých kategorií regionálních pobídkových stimulů: 
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1. kapitálové granty (pokrývající určité procento rozpočtových nákladů projektu, 

představují hlavní část pobídkových stimulů), 

2. dotace vztahující se k úrokům nebo půjčkám (tzv. měkké půjčky jsou využívány pouze   

v některých členských zemích EU), 

3. daňové úlevy (daňové a odpisové úlevy, jsou poměrně vzácné), 

4. zvýhodněné odpisové sazby (srážky na odpisy), 

5. dotace vztahující se k pracovní síle (prémie za vytvořená nová pracovní místa). 

V letech 2004-2006 byly pro podporu opatření regionální a strukturální politiky 

používány následující fondy:
5 
 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 

Mezi strukturálními fondy zaujímal dominantní postavení. Finanční prostředky byly 

určeny k plnění Cílů 1 a 2 regionální a strukturální politiky. Z prostředků fondu byla 

spolufinancována pomoc zaměřená na zlepšování infrastruktury, podporu nových 

pracovních míst, podporu malých a středních podniků, rozvoj technologií, výzkum a vývoj, 

ochranu a zlepšování životního prostředí a rozvoj turistiky.  

 

Evropský sociální fond (European Social Fund) 

Cílem fondu byla pomoc lidem efektivněji se zapojit na trhu práce. ESF financoval 

opatření v oblasti profesní přípravy a systému získávání nových pracovníků. Mezi 

konkrétní činnosti na něž se fond zaměřoval, patřilo doplňování sociálních programů 

členských států EU (např. reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných, pomoc mladým 

nezaměstnaným lidem, pomoc lidem s hendikepem), podpora rovných příležitostí na trhu 

práce pro ženy a muže, podpora vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, zlepšování mobility 

pracovních sil, stabilizace a růst zaměstnanosti, posílení lidského potenciálu ve výzkumu, 

vědě a technologii. Prostředky sociálního fondu byly používány na financování všech tří 

cílů. 

                                                 
5
 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Průvodce podnikatele programy z Operačního programu průmysl a podnikání, 2004. s.8. 

Strukturální fondy jsou definovány v Nařízení Rady Evropského společenství č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních 

fondech. 
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Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund) 

Tento fond byl složen ze dvou částí – podpůrné a záruční. Podpůrná část fondu byla 

jedním z prostředků pro financování regionální a strukturální politiky. Přispívala na 

podporu zemědělství v horských a podhorských oblastech, napomáhala mladým farmářům 

či farmářům v předdůchodovém věku, rozvíjela venkovské infrastruktury, podporovala 

investice a konkurenceschopnost zemědělských závodů, podporovala ekonomiky 

v zemědělských oblastech, jejich řemeslné výroby a turistický ruch. Prostředky byly určeny 

pro spolufinancování Cíle 1, případně Cíle 2. Záruční část tvořila 95% všech výdajů           

a sloužila k financování společné zemědělské politiky. Jednalo se například o podporu 

vývozu zemědělských přebytků EU do zahraničí nebo cenové a stabilizační opatření na trhu 

se zemědělskými výrobky. Činnost fondu byla ukončena v roce 2006. 

 

Finanční nástroj na podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance) 

Nástroj se podílel na modernizaci rybářského průmyslu. Jeho smyslem bylo 

nastolení rovnováhy mezi zdroji ryb a jejich čerpáním. Mezi další aktivity patřilo 

posilování konkurenceschopnosti a modernizace, podpora uplatnění rybářských výrobků na 

trhu, pomoc oblastem závislých na rybolovu, rozvoj chovu ryb, vybavení rybářských 

přístavů, výroba a obchod s rybími výrobky. Činnost tohoto fondu byla ukončena v roce 

2006.  

 

Kohezní fond (Cohesion Fund) 

Kohezní fond nebo také Fond soudržnosti, nepatřil mezi strukturální fondy. Byl 

ustanoven v roce 1993. Jeho cílem bylo pomoci čtyřem nejméně rozvinutým státům: 

Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku. Na rozdíl od pomoci ze strukturálních fondů byla 

pomoc určena na přímé financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje 

dopravy (ne programů). Fond dále spolufinancoval propagační a informační kampaně. 

Podmínkou pro přidělení finančních prostředků bylo, že hodnota HDP na obyvatele je 
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menší než 90 % průměru Evropské unie a v minulosti se člen zavázal k hospodářské            

a měnové konvergenci. 

 

Evropský fond solidarity (EUSF) 

Evropský fond solidarity byl založen po ničivých záplavách, které v srpnu 2002 

zasáhly střední Evropu. Komise rozhodla založit tento fond, který funguje nezávisle na 

ostatních fondech. Členské a přistupující státy mohly žádat o pomoc při velké přírodní 

katastrofě (tj. při které jsou odhadované škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu). 

Úkolem fondu nebyla plná kompenzace ztrát ani úhrada škod soukromým osobám. V jeho 

kompetenci nebyly ani dlouhodobé rekonstrukce a ekonomická obnova, tyto aspekty totiž 

mohly pokrýt strukturální fondy. EUSF byl navržen za účelem poskytování rychlé               

a flexibilní finanční pomoci, mohly se z něj hradit náklady na dočasné ubytování nebo 

provizorní opravy důležitých dopravních tepen. Tyto úkoly v minulosti zastávaly jednotlivé 

státy. Další důležitou funkcí byla prevence proti těmto přírodním katastrofám.  

První úkolem EUSF byla pomoc při odstraňování škod po záplavách ve střední 

Evropě (Německo, Česká republika, Rakousko, Francie) v roce 2002. O rok později se 

podílel hlavně na likvidaci následků ztroskotání ropného tankeru ve Španělsku, vulkanické 

činnosti v Itálii a rozsáhlých požárů v Portugalsku. 

2.3 Iniciativy Společenství 

Iniciativy Společenství se zaměřují na řešení problémů, se kterými se potýká většina 

nebo dokonce všechny členské státy a evropské regiony.  

Program INTERREG III byl v období 2004-2006 nejvýznamnější a nejrozsáhlejší 

iniciativou Společenství.  Cílem bylo překonání nevýhod plynoucích z příhraniční polohy 

dané oblasti.  

Měl tři části, přičemž: 

část A se týkala příhraniční spolupráce. Jejím cílem bylo zvýšit socio-ekonomickou 

úroveň příhraničních regionů (jednalo se jak o vnitřní hranice členských států EU tak           

o vnější hranice EU). Na období 2004 – 2006 bylo pro ČR vyčleněno 55 mil. eur. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ad125217-6e1f-438c-95d6-5728b9e519ab/Iniciativy-Spolecenstvi
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část B byla zaměřena na nadnárodní spolupráci mezi ústředními, regionálními          

a místními orgány, která měla přispět k vyššímu stupni územní integrace v Evropě. 

část C podporovala meziregionální spolupráci formou sdílení informací a sdílením 

zkušeností. 

URBAN II posiloval sociální a hospodářskou regeneraci malých a středně velkých 

měst a městských aglomerací v úpadku s cílem nastolit udržitelný rozvoj. Program Urban 

financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v ČR nefungoval. 

Suplovaly ho dílčí cíle programů zahrnutých v Rámci podpory Společenství. 

LEADER+ podporoval rozvoj venkova prostřednictvím integrovaných programů           

a strategií pilotní povahy. Tato iniciativa nebyla v plánovacím období 2004 – 2006 otevřena 

jako samostatný finanční zdroj, byla však začleněna v rámci příslušných programových 

dokumentů Strukturálních fondů.  

EQUAL byl zaměřen na podporu projektů a postupů, které napomáhaly řešit           

a odstranit stávající problematické oblasti souvisejících s diskriminací a nerovnostmi 

v oblasti trhu práce. Jeho cílem bylo podpořit příslušníky znevýhodněných skupin, kteří se 

střetávali s diskriminací či nerovným zacházením přímo v zaměstnání nebo při jeho 

hledání. Dále se zabýval azylovou politikou. Na tyto iniciativy Společenství bylo 

vynaloženo 5,35 % z rozpočtu určeného pro strukturální fondy.
6
 

2.4 Inovační akce 

Financovány jsou také Inovační akce pro znevýhodněné regiony. Jsou výjimečné, 

neboť se nezakládají na vzájemné dohodě mezi Evropskou komisí a členským státem, ale 

jsou výlučně v pravomoci Komise. Na tato opatření je vyčleněna jen malá část celkových 

prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti. Význam těchto akcí spočívá                 

v inovačním přínosu, protože iniciují pilotní projekty a studie pro nové politiky, 

zdokonalují nakládání s finančními prostředky a napomáhají odhalování nových možností.  

Jako 3 hlavní témata pro inovační opatření financované z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj určila Komise pro období 2000 - 2006: 

a) regionální ekonomiky založené na vědomostních a technologických inovacích, 

                                                 
6 Strukturální fondy . [online]. [cit. 1.2.2012]. URL: < http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi > 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/innovation/index_en.htm
file:///C:/Users/Tomas/AppData/Local/Temp/Temp1_SecureZIP_Attachments(8).zip/%3c%20http:/www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi
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b) regionální rozvoj založený na informační společnosti (e-EuropeRegio), 

c) regionální identita a udržitelný rozvoj.7 

2.5 Operační programy  

Strukturální fondy nefinancují odděleně jednotlivé projekty, ale víceleté regionální 

rozvojové programy, které navrhují společně regiony, členské státy a Komise. Vycházejí 

přitom ze svých potřeb a z pokynů, které navrhla Komise pro Evropskou unii jako celek.  

Účast hospodářských subjektů v programech podporovaných ze strukturálních 

fondů je podmíněna respektováním horizontálních politik EU, kde patří zajištění 

udržitelného rozvoje, dodržování podmínek ochrany životního prostředí, podpora rozvoje 

rovných příležitostí mezi muži a ženami, podpora informační společnosti a rozvoje lidských 

zdrojů. 

Čerpání ze strukturálních fondů není přímé. Pro získání finančních prostředků 

z rozpočtu Unie musí členské země připravit příslušné programové dokumenty s jasně 

určenými prioritami, které budou společně s Evropskou unií podporovat. Základní 

programový dokument, který popisuje celkovou strategii rozvoje členské země je tzv. 

Národní rozvojový plán. Na jeho základě předkládá každý člen tzv. Operační programy pro 

různé sektory hospodářství.  

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech 

byla pro účely strukturální politiky v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních 

statistických jednotek (NUTS – Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).          

V rámci těchto statistických jednotek byla Česká republika rozdělena následovně: 

» NUTS I – celá ČR, 

» NUTS II – regiony soudržnosti (8), 

» NUTS III – kraje (14), 

» NUTS IV – okresy (76 + 15 pražských obvodů). 

                                                 
7 Strukturální fondy . [online]. [cit. 1.2.2012]. URL: < http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb8656e9-b738-44d4-af43-

5c5675e54ac6/Regionalni-politika-EU-2004-2006> 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/123036385/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YHLDTMVM/%3c%20http:/www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi
file:///C:/Documents%20and%20Settings/123036385/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YHLDTMVM/%3c%20http:/www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi
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Přestože je Česká republika členěna na 14 vyšších samosprávných celků (krajů), musely 

být kraje z důvodu průměrné velikosti i počtu obyvatel ve srovnání s ostatními regiony 

v členských zemích zařazeny do skupiny NUTS III. Sloučením jednoho, dvou nebo 

dokonce tří krajů byly vytvořeny tzv. Regiony soudržnosti – NUTS II.
8 

Jejich grafické 

zobrazení v České republice lze sledovat v obrázku č.1. 

Obrázek č.1: Regiony soudržnosti NUTS II 

 

Pramen: www.euroskop.cz 

                                                 
8
 Zastoupení Evropské komise v České republice. Finanční zdroje pro Českou republiku po vstupu do EU. [online]. [cit. 1.2.2012]. URL: 

http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=2729 

http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=2729
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3 CHARAKTERISTIKA MSP 

 Malé a střední podniky (dále jen MSP) v nejvíce obecném přístupu chápány jako 

organizace s nízkým počtem zaměstnanců tvoří jednu z charakteristických oblastí tržní 

ekonomiky v demokratických společnostech. Jsou to subjekty, které vykonávají 

hospodářskou činnost, přičemž se neklade důraz na jejich právní formu. K těmto subjektům 

patří zejména osoby samostatně výdělečné činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné 

či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou 

činnost. Jejich vznik je prvním doprovodným znakem svobodně fungující společnosti. 

 Samotné vymezení malého a středního podnikání bylo převzato z nařízení Evropské 

komise ES č. 70/2001 do českého právního systému zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře 

malého a středního podnikání. V důsledku novelizace původního nařízení Komise ES 

nařízením novým, č. 364/2004, platným a účinným od 1.1.2005, však došlo k některým 

změnám v tomto vymezení. Novelizací nebyl změněn počet zaměstnanců, i nadále tedy 

platí, že za malého podnikatele se považuje podnikatel zaměstnávající do 50 zaměstnanců, 

za středního od 50 do 249 zaměstnanců, ale došlo k úpravě limitních hranic obratu a aktiv  

a zavedení některých nových pojmů. Rozdělení podniků je tedy stanoveno dle počtu 

zaměstnanců, velikosti obratu podniku a velikosti aktiv podniku. Rozdělení malého              

a středního podniku lze dle výše uvedených kritérií uvádí tabulka č.1. 

Tabulka č.1: Kritéria pro vymezení malého a středního podnikání 

 Počet zaměstnanců Velikost obratu  Velikost aktiv podniku 

Malý podnik Do 50 Do 10 mil. EUR Do 10 mil. EUR 

Střední podnik 50-249 Do 50 mil.EUR Do 43 mil. EUR 

Pramen : Nařízení ES č. 70/2001 

Cílem změn uvedené legislativy bylo rozšíření možnosti využití podpor pro MSP, neboť 

EU považuje tento sektor za „páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, 
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zaměstnanosti a sociální integrace“.
9 
K této myšlence se přiklání i vláda ČR a deklaruje vůli 

podporovat MSP působící na území ČR. Po dlouhém období centrálně řízené ekonomiky se 

podniky v ČR ocitly v prostředí tržního hospodářství. Tímto přelomovým okamžikem se 

stal rok 1989, kdy přestalo být posláním podniku uspokojování potřeb národního 

hospodářství a stalo se jím, jako v každé tržně orientované ekonomice, dlouhodobé 

dosahování zisku a zvyšování tržní hodnoty podniku. Na tuto změnu nedokázaly některé 

podniky pružně reagovat, což způsobilo jejich zánik či problémy nejrůznějšího druhu, jiné 

využily situace a staly se úspěšnými. Klíčem k těmto úspěchům bylo beze sporu pochopení 

všech důsledků změny hospodářského systému, zejména změna základního 

podnikatelského cíle, orientace na uspokojování potřeb zákazníků a důraz na sledování 

ukazatelů efektivnosti.
10

 

Jak již bylo uvedeno výše, malé a střední podniky patří v rámci České republiky        

i celé Evropy mezi nejrozšířenější formy podnikání. Podle údajů Českého statistického 

úřadu působil v ČR k 31. prosinci 2003 téměř milión malých a středních podnikatelů, což 

představuje podíl 99,81% na celkovém počtu podnikatelských subjektů v republice.  

V evropském měřítku zaměstnávají malé a střední podniky více než polovinu zaměstnanců 

a tvoří zhruba polovinu přidané hodnoty. Je zřejmé, že mezi jednotlivými státy Evropské 

unie jsou významné rozdíly: zatímco v Itálii pracuje téměř polovina zaměstnanců pro 

mikropodniky, ve Velké Británii zaměstnávají polovinu pracovní síly velké podniky. Toto 

rozdělení se pak významně liší v jednotlivých průmyslových oborech, například 

v maloobchodě zcela převažují malé a střední podniky, ve strojírenství nebo energetice 

naopak velké podniky. 

3.1 Výhody malých a středních podniků 

Malé a střední firmy tedy zaměstnávají většinu osob a jsou v mnoha zemích jediné, 

které tvoří nová pracovní místa. Obecně jsou malé a střední podniky pokládány za garanty 

stability, neboť mohou, díky své velikosti a struktuře, reagovat na změny trhu rychleji než 

velké podniky a koncerny. Zároveň jsou schopny pružně reagovat na požadavky související 

                                                 
9
 Koncepce podpory malého a středního podnikání 2005 - 2006, [online]. 

[cit.1.2.2012].URL:<http://www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/Male_a_stredni_podnikani/default> 

 
10

 SOUČEK, Z., MAREK, J., Strategie úspěšného podniku (Systém strategického řízení), Ostrava: Montanex,1998. ISBN 80-85780-93-

3 
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s úsporami energií a surovin, rychleji zvyšují produktivitu a významnou měrou přispívají 

ke zvýšení konkurence na trhu. Nespornou výhodou oproti velkým a nadnárodním 

koncernům je flexibilita v přijímání strategických podnikatelských rozhodnutí a schopnost 

vytvářet nová pracovní místa v úzké vazbě na požadavky trhu. Zaměstnanci malých            

a středních podniků mohou ocenit menší anonymitu ve firmě, pružnější dělbu práce            

a případně menší podíl administrativní složky, která je často spojena s přípravou materiálů 

na důležitá rozhodnutí managementu v případě velkých firem. Důležitá je role malých         

a středních podniků také v inovacích, můžeme zde uvést skutečnost, že ve 20. století byli 

z více než poloviny autory významných vynálezů nezávislí vynálezci nebo malé firmy.
11 

 

3.2 Nevýhody malých a středních podniků 

MSP mají také řadu nevýhod. Mezi jejich hlavní nevýhody patří zejména: 

 velká zranitelnost okolním prostředím (obzvláště porovnáme-li situaci s velkými 

podniky), 

 nedostatečná finanční síla a horší přístup k financování, 

 nemožnost využít tzv. výnosy z rozsahu, 

 omezené možnosti zaměstnávaní špičkových odborníků a zaměstnávaní odborníků 

ve správě a řídící činnosti, 

 omezené prostředky na marketing a reklamu. 

 

MSP více hrozí druhotná platební neschopnost jako následek platební nekázně jejich 

obchodních partnerů. Malé organizace často také nedisponují odborníky, kteří by 

pravidelně sledovali změny v prostředí, v němž organizace působí (tj. například 

konkurenci, legislativní prostředí, nové technologie atd.) Stejně tak má menší podnik větší 

problémy s pronikáním na zahraniční trhy, protože mu chybí informace o zahraniční 

legislativě, možných partnerech či trhu. 

Nevýhody v oblasti financování plynou především z menších možností dostupnosti 

k finančním zdrojům a to především u individuálních podnikatelů. Hlavním zdrojem 

financování je samofinancování. Doplňkovým zdrojem kapitálu je bankovní úvěr                

a dodavatelský úvěr tzv. cizí kapitál. Další nevýhodou ve finanční oblasti je fakt, že malé    

                                                 
11 VOJÍK, V. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 80-7357-

500-7 
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a střední podniky nemají obvykle vysoký stav hmotného a nehmotného majetku, aby 

odpisy vytvářely dostatečný prostor pro kontinuální reinvestování.  

Negativní stránky má také výrobní oblast. Jedná se například o nevyužívání kapacit 

strojů a další techniky, nedostatek prostředků pro vývoj nových výrobků, o nižší stupeň 

technologického rozvoje apod. V malých podnicích se také většinou neobjevují žádná 

trvalá výzkumná a vývojová oddělení. Lze zde spatřit větší podíl produkce náročné na 

živou práci, čímž dochází ke zvýrazňování významu lidského faktoru. MSP musí sázet na 

kvalitu své produkce jako na dlouhodobě určující prvek jejich úspěšnosti, ta úzce souvisí     

s kvalifikací pracovníků. V malých a středních podnicích je poměrně malý počet 

nevyučených a pomocných pracovníků. Převažují pracovníci s odbornou kvalifikací            

a širokými odbornými znalostmi.
12

 

Řada nevýhod existuje i v oblasti odbytu. Menší, lokální trh a omezený počet 

odběratelů zhoršují možnost konkurenceschopnosti. V řadě případů je nutno udržovat 

osobní kontakty se zákazníky. Malé podniky také mohou vynakládat jenom omezené 

množství prostředků na reklamu. S výjimkou specializovaných výrob musí brát malé          

a střední podniky v cenové oblasti ohled na ceny rozhodujících velkých podniků. Ty jsou 

schopny držet relativně dlouhou dobu cenu výrobku na velmi nízké úrovni, neboť ztrátu na 

tomto produktu kryjí zisky z jiného. Přirozeně jen malý počet MSP zpracovává prognózy    

o vývoji trhu na bázi vědeckých poznatků. Malé podniky mají rovněž ztížené možnosti pro 

ovlivňování poptávky. Jejich přednost je spíše v rychlém přizpůsobování se změnám,         

v prostorové a psychologické blízkosti spotřebiteli. 

Nevýhody v personální oblasti souvisí s vyšší intenzitou práce, vyžadují se spíše 

univerzálnější pracovní síly. Také pracovní podmínky jsou méně příznivé, zejména pokud 

jde o sociální zabezpečení, příplatky na dovolenou, stravování, apod. Rovněž pracovní čas 

je méně upřesněný – často je třeba přizpůsobit rozsah práce množství zakázek. Jelikož 

nejsou používána organizační schémata a popisy funkcí, může docházet k nedorozuměním, 

pokud jde o plnění úkolů a ohraničení kompetencí. 

                                                 
12

 MUGLER, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků 1-3.1. vydání Plzeň : ZČU, 1997-8. ISBN 80-7082-340-2, 80-

7082-374, 80-7082-417-4. 
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Pokud jde o oblast řízení podniku, je velmi často vlastník i vrcholovým řídícím 

pracovníkem. Převažuje však u něj technicky orientované vzdělání, často chybí manažerské 

vědomosti a ekonomické znalosti. V jeho práci převažuje improvizace a intuice. Menší 

význam má plánování – zejména dlouhodobého charakteru, často dochází k přetížení 

vedoucích pracovníků.  

Omezené prostředky na propagaci a reklamu působí, že oproti velkým podnikům, je 

pro ně obtížnější oslovovat své potenciální zákazníky. Stejně tak si nemohou dovolit 

všechny možnosti marketingu, některé jsou pro ně cenově nedostupné. S tím souvisí 

omezený odbyt, někdy orientovaný jen na domácí trh. Nízké zdroje na propagaci vlastní 

produkce tak negativně ovlivňují velikost obratu a možnosti růstu podniku zvyšováním 

objemu produkce.  
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4 ANALÝZA VYUŽITÍ POMOCI PRO PODPORU MSP 

Tato kapitola je zaměřena na praktické rady při žádosti podniku o využití pomoci ze 

strukturálních fondů EU a také na zhodnocení využití prostředků ze strukturálních fondů 

EU v ČR během programového období 2004-2006.  

4.1  MSP a čerpání dotací ze strukturálních fondů 

V této části se budu věnovat některým důležitým obecným aspektům při využívání 

dotačních možností ze strukturálních fondů malými či středními podniky. 

4.1.1. Přípravná fáze 

Samotnému rozhodnutí, zda je pro konkrétní podnik výhodné a účelné uvažovat       

o čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, musí předcházet důkladná analýza. Za 

vhodný nástroj lze považovat strategickou analýzu, neboť podnik, respektive jeho 

vrcholový management, si nejdříve musí uvědomit, jaký chce být, jakých cílů chce 

dosáhnout a jakou strategii použije pro jejich dosažení. Teprve poté může přemýšlet o tom, 

zda k naplnění jeho cílů je či není vhodné využít pomoci ze Strukturálních fondů.  

Strategické řízení obsahuje základní manažerské činnosti – plánování, 

rozhodování, realizování a kontrolu, které se vyznačují určitými specifiky. Proces 

strategického plánování zahrnuje systematické kroky, jež vedou k definování strategie 

podniku. Cílem analýzy je zmapování vnějšího prostředí, konkurence, vnitřních zdrojů, 

schopností podniku a jeho současného stavu. Po provedení analýzy těchto klíčových oblastí 

je možné stanovit základní strategie podniku. Cílem samotného strategického rozhodování 

je výběr vhodné strategie, případně několika variant pro možné budoucí situace. 

Má-li vedení podniku jasno v otázce, kam bude podnik směřovat a jaké jsou jeho 

dlouhodobé strategické cíle, může uvažovat o tom, zda mu ke splnění těchto cílů mohou 

pomoci finanční prostředky ze Strukturálních fondů. Otázka představ o budoucí podobě 

firmy a provedení prognóz je nezbytná nejen z pohledu strategického řízení podniku, ale     

i vzhledem k otázce pozdější realizovatelnosti
 
případného projektu. Bude-li totiž kupříkladu 

záměrem podniku projekt soustředěný na vzdělávání zaměstnanců, musí mít vedení firmy 

dopředu představu o budoucím počtu zaměstnanců či o jejich kvalitách. Pokud po 

podrobném seznámení se s programovými dokumenty a prováděcími předpisy bude 
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nalezena možnost požádat o pomoc ze strukturálních fondů, tj. nalézt vhodný operační 

program, je namístě zvážit možné příležitosti a ohrožení spojená s tímto druhem pomoci. 

Příležitosti a ohrožení spjaté s procesem rozhodování o možnosti využití finanční pomoci 

ze Strukturálních fondů jsou přehledně uvedeny v tabulce č.2. 

 

Tabulka č.2: Příležitosti a ohrožení při využití pomoci ze strukturálních fondů 

 

Příležitosti Ohrožení 

 v případě úspěšného průběhu 

realizace projektu možnost získání 

nezanedbatelných finančních 

prostředků, které by podnik často 

sám nevynaložil 

 samotný přínos z realizace projektu 

(např. zvýšení efektivnosti, zavedení 

nové technologie, nový výrobek, 

konkurenční výhoda) 

  možnost navázat partnerství v rámci 

realizace projektu 

 možnost zviditelnění podniku v rámci 

publicity 

 posílení dobrého jména podniku 

 náklady spojené se zpracováním 

  neúspěšné žádosti o dotaci 

 riziko neuznaní nákladů projektu  

 riziko nerealizovatelnosti projektu 

(např. z důvodu špatné prognózy či 

neočekávaných změn) 

 přísná a náročná administrativní 

pravidla a neustálý dohled 

 platba je často realizována zpětně či 

přinejmenším se zpožděním 

 přísná kontrola i několik let zpětně 

Povinnost vrácení vyplacené dotace 

v případě zjištěného nesouladu 

 

Pramen: VEBER, J. a kol. Management: základy, prosperita, globalizace, 

Praha:Management Press, 2000, vlastní zpracování 

 

Podnik musí být připraven na to, že v rámci principu doplňkovosti nepokrývá 

podpora ze Strukturálních fondů EU 100 % nákladů projektu. Na spolufinancování se může 

podílet státní rozpočet, krajské rozpočty nebo obecní rozpočty, očekává se také zapojení 
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soukromého sektoru. Při realizaci projektu je nezbytné mít k dispozici dostatek finančních 

zdrojů nejen ke spolufinancování, ale zejména kvůli zpětnému či opožděnému proplácení 

dotace. Podnik může finance čerpat z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů cizích (např. 

investiční úvěr). 

 

4.1.2. Podání žádosti 

Pokud je projektový záměr v souladu se strategickými cíli podniku a jeho přínos 

převažuje, je namístě se zabývat otázkou zpracování žádosti.  

Žádosti o spolufinancování mohou být předkládány v podobě: 

 individuálních projektů, majících investiční či neinvestiční charakter  

 skupinových projektů, které představují několik vzájemně provázaných investičních 

projektů, zahrnují více než jedno opatření programu a vzájemně se doplňují (též 

nazývané jako integrované projekty), 

 grantových schémat, která představují způsob podpory v rámci jednoho opatření, 

zejména pokud jde o podporu podnikání (velký počet malých projektů). 

 

Příprava projektu neznamená pouze vyplnění žádosti, ale představuje souhrn činností 

od vytvoření ideového záměru až po vytváření partnerství s institucemi, které se budou 

projektu účastnit. Významnou roli při přípravě projektu hraje plánování nákladů. Nereálně 

sestavený rozpočet se odrazí při hodnocení projektu, kdy příliš vysoké náklady v poměru    

k výstupům a dopadům projektu mohou být důvodem zamítnutí projektu, naopak záměrně 

podceněné náklady mohou ohrozit samotnou realizaci projektu. 

Náklady projektu se obecně dělí na uznatelné a neuznatelné. Definici mimo jiné 

uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve vypracovaných pravidlech pro způsobilost 

výdajů, tak jak stanoví článek 56, odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: „Způsobilými 

výdaji jsou ty výdaje projektů či akcí v rámci stanoveného období, které mohou být 

spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tj. ty, které jsou v souladu    

s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají zaměření operačních 
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programů.“
13 

Poměr spolufinancování ze strany EU se určuje pouze k uznatelným 

nákladům. Podnik tedy musí mít zajištěny prostředky nejen na úhradu svého podílu 

financování, ale také na celé neuznatelné náklady. Je tedy nutno poznamenat, že podnik, 

který není schopen finančně zajistit realizaci projektu z vlastních zdrojů, by neměl              

o pomoci ze strukturálních fondů uvažovat.  

Strukturální fondy nejsou prostředkem k záchraně krachujících podniků. Vzhledem 

k náročnosti přípravy celého projektu a zpracování žádosti pro podnik, který kupříkladu 

doposud v minulosti neměl zkušenosti se Strukturálními fondy, je dnes možné využít 

služeb specializovaných poradců, kteří se sestavením žádosti pomohou.  

 

4.1.3. Realizace projektu 

Schválením žádosti pro firmu úsilí spojené s čerpáním prostředků ze Strukturálních 

fondů nekončí, neboť i samotná realizace projektu má mnohá úskalí. Pomoc ze 

strukturálních fondů je financována z veřejných prostředků a je tedy podrobena zvláštním 

pravidlům. Podnik si musí být vědom, že při využití veřejných prostředků musí respektovat 

pravidla nastavená příslušnými právními normami a programovými dokumenty. Jedním 

z typických příkladů odlišného postupu je především povinnost postupovat dle zákona       

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který mnoho firem zná pouze z opačné strany, tj. 

bývají uchazeči či zájemci o veřejnou zakázku a nikoliv její zadavatelé.  

Zpracování a realizace projektu samotným podnikem vyžaduje dodržování zásad 

projektového managementu, který „představuje uplatnění specifických nástrojů, technik, 

znalostí a dovedností v projektových činnostech s cílem splnit očekávání, která jsou            

s projektem splněna“
14

. Správně nastavené cíle by mělo splňovat požadavky SMART
15

. Při 

jejich plnění je třeba zajistit nejen věcnou stránku, ale i jejich provedení v určeném čase      

a při zachování stanovených rozpočtových nákladů. Je v rukou manažera projektu a jeho 

týmu, aby se plánované cíle dařilo plnit.  

                                                 
13

 MMR, Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti na programové období 2007 – 2013, dostupné na WWW:<http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1845.metodiky-rop/> 
14

 PROKOP, M., Finanční průvodce pro malé a střední podniky, aneb kudy vede cesta k penězům, Praha:CzechInvest, 2004. ISBN 80- 

86794-22-9. 
15 Definice cíle SMART. [online]. [cit.1.2.2012]. URL: <http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=39&X=Definice+cile+SMART+Project+Management> 
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Každý podnik uvažující o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů by 

měl pamatovat na to, že neúspěšná realizace projektu může způsobit nejen ztrátu jeho 

dobrého jména, ale také může znemožnit čerpání dalších dotací či zapříčinit odebrání 

dotace. Tento postih bývá spojen s hloubkovými kontrolami státních orgánů, v nejhorším 

případě hrozí riziko trestního stíhání. 

Cíle splňující požadavky SMART jsou: 

Stimulating - stimulační, 

Measurable - měřitelné,  

Acceptable -akceptovatelné,  

Realistic - dosažitelné,  

Timed – časově určené.  

Pokud cíle tyto charakteristiky splňují, je vhodné cíle rozpracovat na nižší úrovně, 

jelikož jsou poté srozumitelnější pro ty, kteří jsou odpovědni za jejich plnění. 

4.1.4. Vyhodnocení 

Využití prostředků ze Strukturálních fondů může být pro každý podnik velkou 

příležitostí, ale také rizikem. Stejně jako každý podnikatelský záměr, musí i tento být řádně 

analyzován a vyhodnocen. Převáží-li pro podnik rizika, hrozby či nevýhody projektu nebo 

nesplní-li některé z kritérií pro žadatele, nemusí být vše ztraceno. Podnik může využít 

možností strukturálních fondů i jako partner jiného projektu nebo se může zaměřit na tzv. 

druhotné čerpání dotace
16

, nebo kombinaci obou možností a i takto může získat prospěch ze 

strukturálních fondů. 

Předvstupní nástroje v České republice byly zaměřeny na vytvoření podmínek pro 

co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů po jejím vstupu 

do EU. Cíle předvstupních nástrojů byly povětšinou naplněny spolu se vstupem ČR do 

Evropské unie. Po 1. květnu 2004 jejich projekty pouze dobíhaly. Česká republika 

využívala tři předvstupní nástroje. Jednalo se o programy Phare, ISPA a SAPARD.  

                                                 
16 „Druhotné čerpání dotace vychází ze skutečnosti, že činnost a produkce velké části MSP spadá v praxi do kategorie uznatelných 

nákladů projektů, které předkládají jiní žadatelé (včetně jiných MSP) o dotaci. Tyto MSP se pak mohou účastnit výběrových řízení na 

dodávky nebo na služby ať už samostatně, nebo jako subdodavatelé a zprostředkovaně se tak podílet na čerpání dotací.“ HAVRÁNEK, J., 

Dotace EU pro všechny, Dotační věstník. 2007, ročník 3, č. 6, str. 55 
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4.2 Čerpání finanční pomoci ze SF v období 2004-2006 v ČR 

Česká republika vstoupila do EU k 1.5.2004, tedy za polovinou programového 

období, které bylo pro ostatní členské země stanoveno na léta 2000 až 2006. Pro toto 

období vyčlenila EU na provádění politiky hospodářské a sociální soudržnosti celkem 213 

miliard EUR. Česká republika jako nově přistoupivší stát dostala možnost vyčerpat finanční 

prostředky ve výši 2,6 miliardy EUR.  

Pro většinu MSP znamenal vstup České republiky do Evropské unie významnou 

změnu. Malé a střední podniky se vstupem naší republiky dostaly na Jednotný vnitřní trh 

EU, což s sebou přineslo bezesporu výhody, ale i nevýhody. Hlavní výhodou pro malé        

a střední podniky bylo přizpůsobení české legislativy s legislativou EU, a tím i stabilizace 

podnikatelského prostředí, lepší právní ochrana podnikání, zpřístupnění trhu bez vnitřních 

hranic, rozvoj možností investování v zemích EU apod. Na druhé straně vstup ČR do EU 

znamenal pro mnohé MSP problémy, se kterými se podniky musely vyrovnat. Jednalo se 

zejména o vysoké nároky EU v oblasti ekologických požadavků, striktní předpisy na 

ochranu spotřebitele, na ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Celkovou 

zodpovědnost za provádění regionální a strukturální politiky EU v ČR nese Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Každé ministerstvo ČR pak odpovídá za jeden z operačních programů    

a je mu přidělen určitý podíl z prostředků určených pro regiony v ČR.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je ústředním orgánem státní správy, který 

vytváří podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí a poskytuje podporu podnikatelům 

prostřednictvím rozpočtových a příspěvkových organizací, které přímo řídí, nebo řídí ve 

spolupráci s dalšími orgány státní správy a institucemi. Jednou z těchto institucí je 

CzechInvest. CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky 

prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, 

inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb 

a technologických center. CzechInvest vznikl k 2.1.2004 sloučením s dalšími dvěma 
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agenturami ministerstva - Agenturou pro rozvoj podnikání (ARP) a Agenturou pro rozvoj 

průmyslu ČR (CzechIndustry).
17

 

 Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, základní programový dokument, který 

popisuje celkovou strategii rozvoje členské země, je tzv. Národní rozvojový plán. Na 

základě jeho předloženého návrhu schvaluje Evropská komise po dohodě s příslušným 

státem tzv. Rámec podpory společenství. Tento dokument zajišťuje koordinaci veškeré 

pomoci z EU. Bývá rozčleněn dle priorit a pro ČR byl v programovém období 2004-2006 

realizován prostřednictvím pěti operačních programů: OP Průmysl a podnikání, OP 

Infrastruktura, OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Rozvoj venkova a multifunkčního 

zemědělství, Společný regionální operační program. Seznam jednotlivých OP, jejich 

řídících orgánů a útvarů pověřených výkonem je znázorněn v Tabulce č.3. 

 

Tabulka č.3: Seznam operačních programů, řídících orgánů a útvarů pověřených 

výkonem funkce řídícího orgánu 

Operační program Řídící orgán Útvar pověřený výkonem 

funkce řídícího orgánu 

OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Odbor strukturálních fondů 

OP Rozvoj lidských 

zdrojů 

Ministerstvo práce a  

sociálních věcí  

 

Odbor řízení pomoci z ESF 

 

OP Infrastruktura 

 

Ministerstvo 

životního prostředí 

 

Odbor Integrovaného 

financování 

OP Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Odbor 4060 – 

Řídící orgán OP 

 

Společný regionální 

operační program 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 

Odbor řídícího 

orgánu SROP 

 

Pramen: Vlastní zpracování dat 

                                                 
17  Úvod do strukturálních fondů v České republice. [online]. [cit.1.2.2012]. URL: 

<http://www.euroskop.cz/42281/120235/clanek/uvod-do-strukturalnich-fondu-v-ceske-republice/strukturalnipolitika- 2004-2006> 
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Tabulka č.4 zobrazuje výši příspěvků ze strukturálních fondů na jednotlivé operační 

programy pro období 2004-2006 (v EUR).Z hlediska množství finančního příspěvku ze 

strukturálních fondů a významu pro regiony byl největším a nejvýznamnějším programem. 

Společný regionální operační program, který na regionální úrovni podporoval několik 

sektorů národního hospodářství.  

 

Tabulka č.4 Výše příspěvků ze strukturálních fondů na jednotlivé operační programy 

v letech 2004-2006 

Název operačního programu Příspěvek ze strukturálních fondů 

Společný regionální operační program 454 332 571 

OP Rozvoj lidských zdrojů 318 819 283 

OP Průmysl a podnikání 260 852 142 

OP Infrastruktura 246 360 355 

OP Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství 

173 901 427 

Pramen: Vlastní zpracování dat 

 

4.2.1 Operační program Průmysl a podnikání 

Komplexní podporu malého a středního podnikání z fondů EU zajišťoval Operační 

program Průmysl a podnikání (OP PP). Z tohoto důvodu je analýze OP PP věnována 

největší část textu závěrečné kapitoly. Podpora ze strukturálních fondů byla zaměřena na 

podporu podnikatelského prostředí, které zahrnovalo široké spektrum akcí zaměřených na 

podporu infrastruktury průmyslového výzkumu (jednalo se o zakládání a rozvoj 

výzkumných, technologických a inovačních center), výstavbu, regeneraci a rozvoj 

podnikatelských nemovitostí (příkladem mohou být budovy pro podnikání, podnikatelská 

centra, průmyslové a podnikatelské zóny), zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů    

v průmyslu a podnikání (představme si rekonstrukce a modernizace firemních školících 

zařízení). Podpora ze strukturálních fondů dále zahrnovala zakládání a rozvoj malého         

a středního podnikání, podporu inovací výrobků, technologií a služeb.  



Petra Ivanovová; 

Analýza využití strukturální pomoci EU v programovém období 2004-2006 

 2012  25 

 

Globálním cílem OP PP bylo zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu                      

a podnikatelských služeb v ČR. K jeho dosažení byly finanční prostředky v rámci OP PP 

koncentrovány na vymezené priority, charakterizující jednotlivé strategické cíle tak, aby se 

na hospodářském růstu v budoucnosti podílely všechny regiony.
18

  

Program byl koncipován jako operační program financovaný z jediného 

strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program byl založen 

na 3 prioritách:
19

 

Priorita 1: Rozvoj podnikatelského prostředí 

Hlavním cílem bylo zlepšení podnikatelského prostředí. Priorita se konkrétně 

zaměřovala na rozvoj nových a modernizaci stávajících průmyslových lokalit a rozvoj 

podnikatelských center, rozvoj infrastruktury v oblasti výzkumu a vývoje, transfer 

technologií. Této prioritě bylo přiděleno 50 % prostředků z OP PP. 

Priorita 2: Rozvoj konkurenceschopnosti podniků 

Druhá priorita se zaměřovala na poskytování prostředků na rozvoj začínajících         

i stávajících firem, což může umožnit jejich přístup k investičnímu kapitálu. Soustředila se 

zejména na konkurenceschopnost malých a středních podniků a na rozšiřování výzkumně-

vývojových průmyslových aktivit. Této prioritě bylo přiděleno 46 % prostředků z OP PP. 

Priorita 3: Technická pomoc 

Technická pomoc zahrnovala všechny podpůrné aktivity prováděné Řídícím 

orgánem a subjekty implementační struktury OP PP s cílem podpořit prováděné podpory. 

Z rozpočtu OP PP bylo prioritě přiděleno 4 % finančních prostředků. 

Pro zkrácené programové období 2004-2006 bylo 12. května 2004 vyhlášeno 

Ministerstvem průmyslu a obchodu 11 programů, které uvádí tabulka č.5 se zařazením do 

příslušné priority.  

U většiny programů byla poskytována nevratná dotace, u programů Start a Kredit 

bylo možno získat zvýhodněné úvěry. Program Inovace umožňuje kombinaci obou těchto 

forem podpory
.20

 

                                                 
18

 Operační program Průmysl a podnikání.. 

[online].[cit.15.2.2012].URL:<http://www.evaluace.cz/dokumenty/oper_progr_cr/op_prumysl.pdf>. 

19
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[online].[cit.1.2.2012].URL:<http://www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/Male_a_stredni_podnikani/default > 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/123060660/Local%20Settings/Temp/d/PK5.tmp/%3chttp:/www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/Male_a_stredni_podnikani/default


Petra Ivanovová; 

Analýza využití strukturální pomoci EU v programovém období 2004-2006 

 2012  26 

 

Tabulka č.5: Popis programů podpory v OP PP 

Priorita Opatření Program Podpora 

Rozvoj 

podnikatelského 

prostředí 

Infrastruktura pro průmyslový 

výzkum. Vývoj a inovace 

Prosperita Dotace 

Rozvoj podnikatelské 

infrastruktury 

Reality 

Infrastruktura pro rozvoj 

lidských zdrojů v průmyslu 

Školicí střediska 

Rozvoj informačních a 

poradenských služeb 

Klastry 

Rozvoj 

konkurencescho

pnosti podniků 

Zakládání a rozvoj MSP Start, Kredit, 

Rozvoj, Marketing 

Úvěr 

Dotace 

Podpora inovací výronků, 

technologií a služeb 

Inovace Dotace i úvěr 

Snižování energetické 

náročnosti, obnovitelné zdroje 

Úspory energie, 

Obnovitelné zdroje 

Dotace 

Pramen: Ministerstvo průmyslu o obchodu: Průvodce podnikatele programy z Operačního 

programu průmysl a podnikání, 2004 

 

Z hlediska úspěšnosti žadatelů bychom mohli programy hodnotit následovně: 

 

INOVACE 

Program INOVACE byl realizován ve dvou kolech. V první výzvě (INOVACE I) se 

jako hlavní problém ukázalo to, že si žadatelé mylně vykládali pojem inovací                      

a inovativnosti a často podávali žádost o financování pouhé inovace výrobního procesu, což 

nebylo umožňováno. Rovněž do svých žádostí zahrnovali pořízení majetku aktivací, což se 

ukázalo jako obtížně kontrolovatelné a proto bylo ve 2. výzvě k předkládání žádostí 

(INOVACE II) povoleno pořízení majetku již pouze dodavatelským způsobem. Zájem       
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o program byl jinak velký a všichni žadatelé, kteří úspěšně prošli hodnotícím procesem, 

dotaci získali, nikdo tedy nebyl odmítnut z důvodu nedostatku financí.  

 

MARKETING 

Úspěšnost žadatelů předkládajících žádosti v rámci programu podpory 

MARKETING činila 83,36 %. Žádosti zpravidla neměly administrativní či formální 

nedostatky. Pro vyloučení projektu musel existovat věcný důvod, pouze cca 10 % projektů 

bylo nesprávně zpracovaných. Vysoká úspěšnost projektů při získání dotace také reflektuje 

neinvestičně zaměřený charakter podpory (nebyly požadovány žádné - z pohledu žadatele - 

složité přílohy či dodatečné expertízy). Zpracování žádosti bylo celkově jednodušší než      

u ostatních převážně investičních programů podpory OP PP. O program byl značný zájem, 

žadatelé měli povědomí o programu MARKETING již z dřívějších národních programů.  

 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

Kvalita předkládaných žádostí byla různá: projekty, které byly konzultovány            

s poradci, byly většinou lépe zpracovány, stejně tak jako projekty zpracované od 

poradenských firem, které měly s programem alespoň nějaké zkušenosti. Bylo přijato 

celkem 95 projektů, úspěšnost byla 72,64%. Nejčastějším důvodem pro vyřazení žádosti 

bylo nepochopení programu a špatné nastavení projektu. 

 

ÚSPORY ENERGIE 

Úspěšnost žadatelů v rámci tohoto programu podpory byla poměrně vysoká, činila 

74,47 %. Žadatelé zpravidla neměli administrativní nebo formální nedostatky v žádostech, 

nicméně zájem o program bohužel nebyl takový, jak se očekávalo. Některé žádosti pak 

ještě musely být vyřazeny z toho důvodu, že nesplňovaly technické a věcné požadavky 

stanovené v podmínkách výzvy a v programu samotném.  

 

KLASTRY 

Relativně vysoká dotace, kterou bylo možné na projekt získat, i možnost financovat 

„soft“ náklady (např. mzdy) způsobily, že program byl pro zájemce atraktivní. Kvalita 

žádostí byla u podpořených projektů zhruba srovnatelná. Předkládané projekty byly často 
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ambiciózní co do očekávaných cílů, zdaleka ne všechny naplánované výstupy se pak ovšem 

dařilo naplnit. Úspěšnost žadatelů v rámci tohoto programu podpory činila 59,94 %. 

 

REALITY 

V 1. fázi bylo podáno více žádostí, než mohlo být podpořeno a převis poptávky činil 

cca 50 %. Proto byl příjem žádostí pozastaven a žádosti se přijímaly pouze do tzv. 

„zásobníku projektů“. V roce 2006 došlo k odstoupení 2 významných projektů, uvolnila se 

tedy část finančních prostředků a z toho důvodu mohly být podpořeny některé další 

projekty „ze zásobníku“. Úspěšnost žadatelů při předkládání žádosti o dotaci v rámci tohoto 

programu podpory činila cca 46,49 %. Důvodem pro vyřazení projektů bylo nejčastěji 

nepochopení programu žadatelem, což se projevovalo v nesouladu projektu s cíli programu 

(např. se objevovaly projekty, pod kterými byla schovaná rekonstrukce bytů pro 

zaměstnance). Dále žadatelé také chybovali v tom, že nedodali potřebnou dokumentaci 

k žádosti nebo tato dokumentace nebyla dostatečně konkrétní. 

 

PROSPERITA 

Při vyhlašování výzvy k předkládání projektů byl kladen velký důraz na vybudování 

co nejvíce čtverečních metrů plochy. Později však došlo k přeorientování na větší kvalitu 

projektových záměrů, a to z důvodu větší poptávky především po laboratořích, které nejsou 

tolik náročné na rozlohu, ale zato vyžadují náročnější vybavení a lepší prostory. Více 

investic poté směřovalo do vědy a high-tech specializace parků. Pouze 3 žádosti byly 

vyřazeny z důvodu nedostatku finančních prostředků v alokaci programu. Úspěšnost 

žadatelů v rámci tohoto programu podpory činila 41,43 %. 

 

ROZVOJ 

Zájem o program byl výrazně vyšší než se očekávalo, proto došlo k převisu 

poptávky. Z tohoto důvodu byl vytvořen „zásobník projektů“, kde byly projekty 

doporučené k poskytnutí podpory, na které se však nedostalo finančních prostředků. Díky 

velkému zájmu o program ze strany žadatelů poté byla na základě provedených realokací 

navýšena alokace na tento program a následně vyhlášena druhá výzva, ve které uspěly 

některé projekty „ze zásobníku“. Důvodem, proč byl program pro žadatele tak atraktivní, 
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mohlo být to, že program umožňoval získat podporu na nákup nových technologií. 

Technická kvalita projektů byla obecně dobrá, úspěšnost žadatelů činila 29,23%. 

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Zájem o program OZE byl velký a ačkoliv byla část finančních prostředků vyčleněných na 

program podpory ÚSPORY ENERGIE přesunuta do programu OZE, přesto řada projektů 

nemohla být schválena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Úspěšnost žadatelů 

předkládajících žádosti o dotaci do tohoto programu podpory byla pouze 41,82%. Nebylo 

to však způsobeno tím, že by žadatelé předkládali nekvalitní záměry či příliš chybovali po 

formální stránce, nýbrž finanční prostředky vyčleněné na tento program podpory nestačily 

velkému zájmu žadatelů.
 21

 

 

START 

V rámci programu START bylo v roce 2004 podpořeno 145 žádostí o celkové výši 62 mil. 

Kč a do konce roku 2005 439 projektů o celkové výši přiděleného úvěru 214 mil. Kč. 

Během prvních 3 měsíců roku 2006 bylo přiděleno 38 úvěrů začínajícím podnikatelům       

o celkové výši 41 mil. Kč. 

 

KREDIT 

V rámci tohoto programu bylo do konce roku 2004 podpořeno 60 projektových žádostí ve 

výši 115 mil. Kč. V roce 2005 bylo přiděleno 386 úvěrů o celkové výši 993 mil. Kč. K datu 

28.3.2006 pak bylo podpořeno dalších 120 žádostí o celkové výši 244 mil. Kč. 

 

Programy START a KREDIT byly vhodným způsobem podpory začínajících a menších 

podniků, které byly svým způsobem částečně diskriminovány nastavením složitých 

podmínek pro získání úvěrů od komerčních bank. Tuto skutečnost odrážel fakt, že 

prostředky z těchto dvou programů byly konečnými příjemci podpor využívány jako jedny 

z prvních. Velká obliba těchto programů mezi českými podnikateli pokračovala také v roce 

2005, kdy patřily mezi nejoblíbenější programy OP PP.
21 

 

 

                                                 
21 CzechInvest [online]. [cit.15.3.2012] . URL:< http://www.czechinvest.org/data/files/celkove-vyhodnoceni-vysledku-a-dopadu-

realizace-oppp-1529-cz.pdf>. 
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Úspěšnost žadatelů, jež v období 2004-2006 v rámci čerpání financí ze strukturálních fondů 

EU podávali žádost v rámci OP PP, uvádí graf č.1. 

 

Graf č.1: Procento úspěšných projektů dle dotačních titulů v programovém období 

2004 - 2006 

 

Pramen: CzechInvest. Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP. 

[online] [cit. 1.2.20012]. 

URL:http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx>, 

a vlastní zpracování 

 

Z hlediska počtu přijatých žádostí patřil k nejúspěšnějším programům program 

ROZVOJ. Podnikatelské subjekty do něj ve dvou kolech podaly 747 projektů na nákup 

nového technologického vybavení, což prezentuje graf č.2. Druhým nejoblíbenějším 

programem OP PP byl MARKETING, kde bylo podáno 661 žádostí, na třetím místě se 

umístil dotační titul INOVACE s celkovým počtem 331 projektů. 

 

Z celkové podpory 7,7 mld. Kč bylo na dotační titul ROZVOJ určeno 1,1 mld. Kč, 

což představuje 14 % z OP PP. Největší pozornost v alokaci finančních prostředků získal 

program REALITY, jehož podíl činil 25 % z OP PP, a celkem 106 projektů realizovaných 

v rámci tohoto programu získalo 1,9 mld. Kč. 
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Graf č.2: Statistika počtu přijatých a přiznaných žádosti o poskytnutí dotace dle 

dotačních titulů v programovém období 2004-2006 

 

Pramen:CzechInvest. Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP. 

[online].[cit.1.2.2012].URL:http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_d

otaci_z_OPPP.aspx; zpracováno autorem 

 

Pokud bychom hodnotili čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých priorit OP PP, 

podílely se jednotlivé programy podpory následujícím způsobem:  

 

Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí 

Na konci roku 2004 nebylo vzhledem ke krátkému časovému období implementace 

OP PP zatím možno jednoznačně určit úspěšnost této priority a její vliv na podnikatele. 

V roce 2005 již bylo možno na základě podaných projektů konstatovat, že podnikatelská 

veřejnost měla o opatření v této prioritě zájem, který neustále rostl. Nejžádanějším byl        

v rámci této priority program podpory REALITY. Na základě vysokého zájmu žadatelů byl 

na konci roku 2005 odsouhlasen přesun finančních prostředků z programu ŠKOLÍCÍ 

STŘEDISKA ve prospěch programu REALITY. Jednalo se o částku ve výši cca 300 mil. 

Kč (resp. 10 mil. €). V roce 2006 byl největší zájem o program podpory PROSPERITA      

a na druhém místě o program REALITY. Zvýšil se i zájem o program ŠKOLÍCÍ 

STŘEDISKA, a proto byla v jeho prospěch provedena realokace finančních prostředků.  

http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx
http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx
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Priorita 2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury 

V roce 2004 nebylo vzhledem ke krátkému časovému období pro implementace OP 

PP možno jednoznačně určit úspěšnost této priority a její vliv na podnikatele. Bylo však 

patrné, že u některých programů dokonce zájem několikrát převyšoval vymezené finanční 

prostředky na celé období 2004-2006 (např. program ROZVOJ). V roce 2005 byly velmi 

úspěšné nejen úvěrové programy START a KREDIT, ale i program ROZVOJ. V roce 2006 

byly opět velmi úspěšné úvěrové programy START a KREDIT (které musely být pro 

nedostatek finančních prostředků předčasně zastaveny), ale i program ROZVOJ, který však 

pro nedostatek zdrojů nebyl v r. 2006 vůbec vyhlášen. Obdobná situace byla i u programu 

MARKETING, kde byla zdrojová nedostatečnost programu řešena „přezávazkováním“ ve 

výši 55, 6 mil. Kč. V roce 2007 již nebyly v dotačních programech podpory přijímány 

žádné projekty, ani nebylo vydáno žádné Rozhodnutí, výjimkou jsou pouze úvěrové 

programy START a KREDIT, kde bylo zamítnuto 7 projektů. Docházelo tedy k hlavně 

k ukončování projektů stejně tak jako v roce 2008. 

 
Priorita 3 – Technická pomoc 

V prioritě Technická pomoc bylo ke konci roku 2004 skutečně profinancováno ze 

SF a SR pouze 8.277 tis. Kč. Nejvíce čerpala agentura CzechInvest. Celkem bylo z ERDF 

refundováno cca 22,7 mil. Kč, což představovalo 17,3 % alokovaných prostředků na 

technickou pomoc na rok 2005. Čerpání celkové alokace na technickou pomoc se k 31. 12. 

2005 pohybovalo na úrovni 5,76 %. V roce 2006 byla alokace TP snížena o 1 mil EUR ve 

prospěch Priority 2. Posilování koruny navíc způsobovalo snižování disponibilních 

finančních prostředků pro proplácení projektů v CZK.
22 

 

 

Následující hodnocení je zaměřeno na úspěšnost programu ROZVOJ v krajích. Z 

celkového počtu 747 přijatých žádostí do programu ROZVOJ bylo přiznáno 219 žádostí, na 

dotace dosáhlo tedy pouze 29 % projektů, což poukazuje graf č. 3. Je zajímavé, že 

z hlediska úspěšnosti přijatých žádostí skončil program ROZVOJ mezi dotačními tituly na 

posledním místě. Nízkou úspěšnost mohlo zapříčinit pozastavení programu z důvodu 

                                                 
22 CzechInvest [online]. [cit.15.3.2012] . URL:< http://www.czechinvest.org/data/files/celkove-vyhodnoceni-vysledku-a-dopadu-

realizace-oppp-1529-cz.pdf>. 
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nedostačujících finančních alokací krátce po jeho vyhlášení.
23

 Z grafu č.3 je zřejmé, že 

nejvíce žádostí o poskytnutí dotace v programu ROZVOJ bylo podáno v Jihomoravském 

kraji. Dotace však byla přiznána pouze 26 % žadatelů. Žadatelé ve Středočeském kraji se 

stali jedněmi z nejúspěšnějších, a to jak z hlediska přijatých žádostí, tak i přiznaných. 

Téměř 45 % žadatelů z tohoto kraje danou dotaci obdrželo. Z dat je patrné, že nejmenší 

zájem o dotační titul jevily podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji. Podáno bylo 

pouze 18 žádostí a pouze 4 projekty byly ve výsledku z programu ROZVOJ realizovány. 

 

Graf č.3: Statistika počtu přijatých a přiznaných žádosti v dotačním titulu ROZVOJ 

v programovém období 2004-2006 dle krajů 

 

Pramen: CzechInvest. Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP. 

[online]. [cit. 1.2.2012]. 

URL:<http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx> 

a vlastní zpracování 

 

Shrnutí dotačního titulu ROZVOJ je uvedeno v tabulce č.6. Zásadní předností 

programu byla možnost existujících malých a středních podniků získat finanční dotaci na 

nákup nové technologie, o kterou se pokoušel v programovém období 2004-2006 velký 

počet podnikatelských subjektů. Slabou stránkou programu byla velmi nízká úspěšnost 

                                                 
23

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Výsledky hodnocení programu ROZVOJ II. [online]. [cit.15.3.2012]. URL: < 

http://www.mpo.cz/dokument7555.html> 
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žádostí, jež byla zapříčiněna omezenou finanční alokací a přísným bodovým hodnocením 

projektů. Negativně byla rovněž hodnocena administrativní náročnost při řízení projektu ve 

vztahu k implementačnímu orgánu. 

 

Tabulka č.6: Silné a slabé stránky dotačního titulu ROZVOJ 

Silné stránky Slabé stránky 

 nejúspěšnější program z hlediska 

přijatých žádostí, 

 existence informačních míst ve 13 

regionálních kanceláří 

CzechInvestu, 

 snadná dostupnost informací, 

 zvyšování technologické úrovně 

MSP, 

 podpora regionů se soustředěnou 

podporou státu, 

 podávání žádostí v elektronické 

podobě. 

 omezená alokace finančních 

prostředků,  

 dotace jen ve výši 30 % uznatelných 

nákladů, 

 velmi nízká úspěšnost žádostí,  

 náročný proces přípravy projektů a 

žádostí, 

 velké množství nutných originálních 

nebo úředně ověřených příloh k 

žádosti, 

 složitost poskytnutých informací, 

 dlouhá čekací doba na vyplácení 

dotace. 

Pramen: vlastní zpracování 

 

4.2.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 2004-2006 byl vypracován ve 

vazbě na Národní rozvojový plán a vymezoval priority a opatření v sektoru rozvoje 

lidských zdrojů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1 ze strukturálních fondů EU. OP RLZ 

byl v rámci zkráceného programového období 2004-2006 spolufinancován pouze                

z Evropského sociálního fondu. Funkcí Řídicího orgánu OP RLZ bylo pověřeno 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí, zpracování OP RLZ a na něj navazujícího 

programového dodatku plně spadalo do kompetence tohoto ministerstva. 

Hlavním cílem OP RLZ bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti 

založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin 

obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného 

rozvoje. Mezi specifické cíle byly zařazeny: rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke 

snížení nezaměstnanosti; odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně 

diskriminace podle pohlaví; rozvoj celoživotního učení a rozvoj kvalifikované pracovní 

síly. Mezi Priority OP RLZ patřila aktivní politika zaměstnanosti, sociální integrace            

a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení, adaptabilita, podnikání a technická 

pomoc. 

 

Pro MSP byl v rámci OP RLZ významný rozvoj dalšího profesního vzdělávání. 

Realizace tohoto opatření měla přispět k vybudování systému uznávaných kvalifikací, který 

by propojoval vzdělávací a zaměstnavatelskou sféru, motivoval zaměstnavatele a další 

sociální partnery do zapojování se do tvorby obsahu i metod vzdělávání a požadavků na 

jeho certifikaci. Za celou Českou republiku bylo ke konci dubna 2007 vyčerpáno 892,2 mil 

Kč. Objem podaných žádostí o platbu k tomuto datu za celý program OP RLZ byl na 

hodnotě 1400,9 mil Kč, což odpovídalo hodnotě 16% z celkové alokace na období 2004-

2006. Celkově bylo za OP RLZ podáno 7007 žádostí, schváleno 2627 projektů a bylo 

uzavřeno 2522 smluv.
24

 

4.2.3 Operační program Infrastruktura 

Operační program Infrastruktura (OPI) 2004-2006 reagoval na doporučení Komise 

EU pro období 2004-2006 předložit za ČR operační program, který by zahrnoval rozvojové 

priority resortu dopravy a resortu životního prostředí v ČR, které by mohly být 

spolufinancovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. OPI byl zaměřen na rozvoj 

dopravní infrastruktury a ochranu a zkvalitňování životního prostředí. Programový 

dokument OPI a jeho programový dodatek společně zpracovalo Ministerstvo dopravy         

a Ministerstvo životního prostředí. Program byl podporován z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. 

                                                 
24 Evropský sociální fond.[online]. [cit.15.3.2012]. URL: < http://www.esfcr.cz/folder/4630/> 
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Hlavním cílem programu byla ochrana a zlepšování stavu životního prostředí           

a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného 

rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU. Mezi další cíle patřilo zlepšení parametrů 

dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu. 

 

Program definoval 4 priority. První z nich, Modernizace a rozvoj dopravní 

infrastruktury celostátního významu zahrnovala modernizaci tratí celostátního významu 

a důležitých železničních uzlů, výstavbu a modernizaci silnic I. třídy, modernizaci civilních 

letišť nadregionálního významu a výstavbu přístavních infrastruktur, včetně modernizace 

vodních cest. Druhá priorita, Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí 

se zaměřovala na realizaci ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany 

životního prostředí, podporu kombinované dopravy a zavádění alternativních paliv. Třetí 

priorita zahrnovala zlepšování environmentální infrastruktury a to ve vodním hospodářství 

a ochraně ovzduší, poslední, čtvrtá priorita zahrnovala technickou pomoc. 

 

Konečnými příjemci podpory z tohoto programu byly zejména právnické osoby, 

které byly založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné organizace, 

územní samosprávné celky (obce a kraje), svazky obcí, příspěvkové organizace, 

organizační složky státu a další subjekty. MSP se na čerpání v rámci tohoto programu 

podílely minimálně, jelikož hlavním cílem programu byla ochrana a zlepšování stavu 

životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování 

principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU. V rámci OP 

Infrastruktura bylo realizováno pouze 14 projektů (tj. cca 6% z celkového počtu), kdy 

žadatelem a příjemcem finanční podpory byla soukromá společnost založená za účelem 

zisku.
25

 

4.2.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství 

Účelem Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004-

2006 (OP RVMZ) byla podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 

                                                 
25

Strukturální fondy. [online]. [cit.15.3.2012]. URL: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/OP-

INFRASTRUKTURA >  



Petra Ivanovová; 

Analýza využití strukturální pomoci EU v programovém období 2004-2006 

 2012  37 

 

produktů, podpora lesního a vodního hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje 

venkova. Úkolem bylo, v souladu s globálním a specifickými cíli NRP, podpora trvalého 

hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel. 

 

Řídícím orgánem bylo stanoveno Ministerstvo zemědělství, které zodpovídalo za 

sestavení programového dokumentu OP RVMZ a jeho dodatku. Program byl financován    

z Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu. Opatření zaměřené na chov 

ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství bylo podporováno z Evropského nástroje 

pro podporu rybolovu. Poskytování finanční pomoci z OP Zemědělství 2004-2006 bylo 

ukončeno k 31.12.2008. 

 

 Program měl 3 priority. Prioritou 1 byla Podpora zemědělství, zpracování 

zemědělských produktů a lesního hospodářství. Priorita měla být naplněna investicemi 

do zemědělského majetku, obnovou lesního potenciálu poškozeného přírodními 

kalamitami, investicí do lesů, sdružováním majitelů lesa, zalesňováním zemědělsky 

nevyužívaných půd. Druhou prioritu představoval rozvoj venkova, rybářství a odborného 

vzdělávání. Jednalo se o pozemkové úpravy, obnovu potenciálu a zachování zemědělské 

krajiny, rozvoj venkova, zpracování ryb, chov vodních živočichů. Třetí prioritu 

představovala technická pomoc. 

 

4.2.5 Společný regionální operační program 

Programový dokument Společný regionální operační program (SROP)  podporoval 

regionální rozvoj všech sedmi regionů soudržnosti, resp. 13 krajů, které mohly být v období 

2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Celková výše 

podpory ze strany EU pro toto období činila cca 454 mil. EUR, což je 31 % všech 

prostředků z pomoci strukturálních fondů. 

 

Cílem tohoto programu je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu 

kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na 

tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na 

všeobecný rozvoj lidských zdrojů. 
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Program, jehož řídícím orgánem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, se zaměřoval 

na podporu aktivit spadajících především do působnosti krajů a obcí, s cílem dosáhnout 

vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů. Tím se tento program odlišoval 

od zbývajících OP, které se zaměřovaly na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české 

legislativy převážně v působnosti státu. 

 

Od ostatních čtyř OP se lišil v několika bodech: 

 celková finanční částka pro roky 2004 až 2006 byla rozdělena na jednotlivé regiony 

soudržnosti označované jako NUTS II;  

 příspěvky úspěšným žadatelům přiznávaly Regionální rady regionů soudržnosti; 

Regionální rady byly zřízeny ve všech sedmi regionech soudružnosti NUTS II a pro 

zajištění své činnosti vytvořily na každém krajském úřadu svůj sekretariát. Nejvíce úkolů 

plnily tyto subjekty v okamžiku příjmu žádostí, jejich posuzování, výběru a přípravy smluv 

s příjemci. 

 žádosti přijímaly, kontrolovaly a hodnotily ve většině případů Sekretariáty 

regionálních rad, které byly ustaveny na všech krajských úřadech. 

 

Pomoc pro program SROP byla čerpána z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

nebo Evropského sociálního fondu.  

 Program vytyčoval 5 priorit: Regionální podporu podnikání, Regionální rozvoj 

infrastruktury (např. rozvoj dopravy v regionech, rozvoj informačních a komunikačních 

technologií v regionech, regenerace a revitalizace vybraných měst), Rozvoj lidských 

zdrojů v regionech, Rozvoj cestovního ruchu a Technickou pomoc (aktivity spojené 

s řízením SROP, ostatní výdaje technické pomoci apod.). 

 

V Grafu č.4 jsou uvedeny podíly jednotlivých oprávněných žadatelů na 

předložených žádostech do SROP. Údaje jsou průměrnými hodnotami pro období 1. 

Listopad 2005 až 30. červen 2006. Na první pohled je patrné, že největší podíl na 

předložených žádostech i objemu finančního nároku měly obce, přičemž jejich podíl na 

počtu předložených žádostí byl přibližně třetinový (29,59 %), druhým nejčastějším 

žadatelem v rámci čerpání z SROP byly malé a střední podniky. 
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Graf č.4: Podíl žadatelů na předložených žádostech SROP (průměrné hodnoty 

za období 1. listopad 2005 – 30. červen 2006) 
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Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
 

 

 Společný regionální operační program při rozhodování o přidělení financí 

podporoval zejména aktivity, jejichž realizace spadala do působnosti obcí nebo krajů. Tím 

se tento program lišil od zbývajících operačních programů, které se zaměřovaly na realizaci 

opatření, jež byly převážně v působnosti státu. MSP pomoc z tohoto programu čerpaly 

v omezené míře. 
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5 ZÁVĚR 
 

 Malé a střední podniky zastávají v každé ekonomice velmi významné místo,         

a proto je snahou jak České republiky, tak celé Evropské unie tento sektor podporovat        

a vytvářet pro tyto podniky vhodné podmínky k jejich vzniku či rozvoji tak, aby mohly 

úspěšně fungovat v konkurenčních podmínkách tuzemských i zahraničních trhů. Z tohoto 

důvodu zavedla česká vláda i Evropská unie řadu programů na podporu malého a středního 

podnikání, které měly mimořádný význam pro rozvoj a stabilizaci tohoto sektoru. 

 Programy, které po vstupu do Evropské unie v letech 2004-2006 vyhlásilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vytvářely systém podpory, který pomáhal zvyšovat 

výkonnost národního hospodářství. Pro sektor malého a středního podnikání byl 

nejvýznamnějším programem Operační program Průmysl a podnikání (OP PP). MSP 

mohly zejména díky tomuto programu získat podporu na realizace svých podnikatelských 

projektů.  

 Prostřednictvím OP PP byla podpořena řada investic, konkrétně se jednalo           

o projekty v oblasti zlepšování infrastruktury pro výzkum a vývoj, zajištění vhodné hmotné 

infrastruktury, podporu rozvoje školicích center a rozvoje malých a středních podniků. V 

rámci OP PP bylo podpořeno celkem 2 380 malých a středních podniků. Finanční 

provádění OP PP a čerpání alokací tohoto operačního programu se dá hodnotit jako 

úspěšné, neboť celková alokace na OP PP byla téměř vyčerpána (cca z 98,32 %). Za 

nejúspěšnější programy podpory malého a středního podnikání v rámci OP PP lze 

jednoznačně označit dotační programy ROZVOJ, INOVACE a oba úvěrové programy 

START a KREDIT. Úspěšnost realizace těchto programů OP PP lze spatřit ve skutečnosti, 

že programy pokračují v novém Operačním programu Podnikání a inovace na období 2007-

2013.  

Kvalita zpracování projektů byla posuzována při hodnocení předkládaných žádostí 

do jednotlivých programů OP PP a představovala hlavní kritérium pro jejich výběr              

a následné poskytnutí podpory. Ukázalo se, že formální a administrativní náležitosti při 

předkládání žádostí ve skutečnosti nepředstavovaly zásadní problém, jak se při vyhlašování 

programů předpokládalo či očekávalo. Mezi časté důvody pro zamítnutí projektů patřilo 

zejména nepochopení příslušného programu jako takového a z toho následně vyplývající 
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špatné nastavení projektu. Zároveň vyplynulo, že kvalita projektů postupem času rostla,      

a to i díky tomu, že úspěšní žadatelé získávali stále více zkušeností.
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