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Úvod  

Česká republika dostala díky vstupu do Evropské Unie v květnu 2004 možnost čerpat 

finanční prostředky ze strukturálních fondů regionální politiky. V rámci prvního 

zkráceného programového období 2004-2006 mohli tehdy zájemci žádat o podpory ve 

výši zhruba 80 mld. Kč. Zájemci i specializované poradenské firmy se pomalu učili 

všechny potřebné skutečnosti k získání a udržení podpor ze strukturálních fondů.  

 

Druhé programové období 2007 – 2013 je již ve znamení získaných zkušeností 

z předcházejícího období a to i množstvím firem specializujících se jak na kompletní 

služby v rámci tvorby žádostí a administrativní pomoci při realizaci projektů, tak i na 

pořádání školení ohledně čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Neplánovaně se 

však protáhla příprava dokumentů k programům OPPI.  Mnoho programů bylo 

vyhlášeno až v roce 2008. V druhém programovém období mohou zájemci žádat 

o 26,7 mld. EUR.  

 

I přes snahy poskytovatelů dotace se stále někteří potenciální zájemci obávají zažádat 

o dotaci a pustit se tak do podporovaného projektového cyklu. Důvodem často bývá 

nedostatek vyškolených pracovníků znalých daných problematik, celková 

dokumentační složitost, časová náročnost, neustálé změny, nedostatek finančních 

prostředků pro realizaci projektu a v neposlední řadě i obava z nezískání podpory.  

 

Přestože tyto obavy mají své opodstatnění, snažím ve své práci vytipovat postupy, které 

vedou k získání a udržení podporovaného projektu.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Tato práce je zaměřena na problematiku získávání a udržení podpor ze strukturálních 

fondů Evropské unie a to konkrétně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

2007-2013. 

 

Teoretická východiska práce popíší důležité historické momenty vzniku dílčích fondů 

a strategické dokumenty regionální politiky. Zaměří se i na základní informace 

o prvním zkráceném programovém období a druhém programovém období. Následovat 

bude popis agendy zpracovávané uchazečem žádajícím o dotaci v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. 

 

V kapitole „Analýza problému a současné situace“ se práce zaměří na analýzu 

požadované agendy při získání a řešení úkolů v rámci OPPI, ale také na analýzu trhu - 

nabídku služeb v rámci zvoleného Operačního programu. 

 

Cílem této práce je kromě analýzy požadavků na získání finančních prostředků z OPPI 

také formulace doporučení pro provádění činností nezbytných pro úspěšné řízení 

projektu. Toto doporučení bude tvořeno pro vybranou firmu ID CONSULT s.r.o.. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Historické momenty 

Kapitola je zaměřena na vytyčení dat vzniku dílčích fondů, které patří mezi 

nejvýznamnější aktivity Evropské unie se zaměřením především na zvýšení ekonomické 

a sociální soudržnosti a tím snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů. 

 

1951-1974  

Již od samotného počátku evropské integrace (začlenění) byly rozdílnosti mezi 

jednotlivými regiony považovány na nevítané. Byl založen Evropský sociální fond 

(ESF) a po zavedení společné zemědělské politiky Evropský zemědělský garanční 

a podpůrný fond (EAGGF). 

 

1975-1987  

Vznikl Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) jenž se stal základním nástrojem 

snižování nerovnoměrnosti vývoje mezi jednotlivými regiony. 

 

1988-1993  

Byl stanoven cíl Společenství ve vytvoření politiky směřující k „posilování ekonomické 

a sociální soudržnosti s cílem snížit rozdíly v hospodářské vyspělosti různých regionů 

a zaostalost méně favorizovaných regionů, včetně venkovských oblastí. To se mělo dít 

prostřednictvím tří strukturálních fondů. Také byl založen čtvrtý strukturální fond 

Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG). Byl rovněž zaveden strukturální nástroj 

Kohezní fond. 1 

 

1993-2004 

V rámci reformy regionální resp. strukturální politiky byly stanoveny nové prioritní cíle 

a také vytvořeny finanční nástroje pro pomoc kandidátským zemím: fondy ISPA 

a Sapard  (z fondů se financovaly projekty  zaměřené na životní prostředí,  dopravní sítě  

                                                
1 Kantor, Marek (2007), str. 20-24 
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a zemědělství), dále program PHARE. Bylo možné čerpat finanční prostředky 

z předvstupních nástrojů Evropské unie.2  

 

2004-2006 

Proběhlo první zkrácené programové období. Evropskou komisí byly vytyčeny tři cíle: 

 

Podpora rozvoje zaostávajících regionů - Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru 

EU se mohou těšit podpoře udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do 

výroby. Cíl 1 je dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů - 

ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. 

 

Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací - Všechny oblasti, které nespadají 

pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, 

špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Je naplňován z prostředků ERDF, 

ESF, FIFG. 

 

Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání - Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím 

rekvalifikace, vzdělávání a školení. Jediný fond, který jehož finanční prostředky jsou 

použity na dosažení Cíle 3 je ESF.3  

 

2007-2013  

Na období byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní cíle: 

 

Konvergence - podporuje hospodářský a sociální rozvoj regionů na úrovni NUTS II 

s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 

jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto 

                                                
2 Kantor, Marek (2007), str. 24-25 a Fondy Evropské unie. Historie regionální politiky EU v České 

republice. http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/historie-regionalni-politiky-eu-v-ceske-

republice (1.12.2008) 
3 Fondy Evropské unie. Regionální politika EU 2004-2006.  http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-

politika/regionalni-politika-eu-2004-2006 (1.12.2008) 
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ukazatele pro celou Evropskou unii. Cíl je financován z ERDF, ESF, FS a v České 

republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města 

Prahy. 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - podporuje regiony na úrovni 

NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj 

spadá hlavní město Praha. 

 

Evropská územní spolupráce - podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni 

NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic 

a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně 

vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní 

spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj 

spadají všechny regiony mimo středočeského kraje a hlavního města Prahy. 

Oproti minulému programovém období dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské 

politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v 

nynějším programovém období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program 

rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil 

Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).4 

 

                                                
4 Fondy Evropské unie. Regionální politika EU. http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

(6.12.2008) 
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Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS) v období 2007-2013: 

Cíl Fondy pro EU27   Fondy pro ČR   

Konvergence 251,16 mld. €  

(cca 7 082,80 mld. Kč) 

81,54% 25,88 mld. €  

(cca 730,00 mld. Kč) 

96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

49,13 mld. €  

(cca 1 385,40 mld. Kč) 

15,95% 419,09 mil. €  

(cca 11,73 mld. Kč) 

1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 

7,75 mld. €  

(cca 218,55 mld. Kč) 

2,52% 389,05 mil. €  

(cca 10,97 mld. Kč) 

1,46% 

Celkem 308,04 mld. €  

(cca 8 686,80 mld. Kč) 

100% 26,69 mld. €  

(cca 752,70 mld. Kč) 

100% 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika  (10.12.2008) 

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

Tabulka 1 - Rozdělení prostředků fondů EU v období 2007-2013 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, 

avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je 

totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. 5 

 

                                                
5 Fondy Evropské unie. Regionální politika EU. http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

(6.12.2008) 
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Následující obrázek zobrazuje skladbu krajů a regionů soudržnosti: 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

Obrázek 1 - Skladba krajů a regionů soudržnosti 

 

Z obrázku je patrné, že Česká republika je rozdělena do 13 krajů (NUTS III), hlavního 

města Prahy a do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

V rámci definování regionů v EU má klasifikace NUTS (územně statistická jednota) 

celkem 5 úrovní: 

• NUTS I – území státu (Česká republika), 

• NUTS II – oblast regionů soudržnosti (v ČR celkem 8), 

• NUTS III – kraje definované dle zákona č. 346/1997 Sb., (v ČR celkem 14), 

• NUTS IV – okresy, 

• NUTS V – obce.6  

2.2 Strategické dokumenty regionální politiky 

Pro aplikaci regionální politiky EU v ČR jsou důležité níže uvedené strategické 

a programové dokumenty. 

 

                                                
6 VILAMOVÁ, Š. (2005) str. 23 
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Strategické obecné zásady Společenství 

Dokument obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

EU pro období 2007-2013. Doporučuje způsoby, jak by regiony měly co nejlépe využít 

finanční prostředky. V návaznosti na tento dokument pak každý členský stát připravil 

tzv. Národní strategický referenční rámec. 

 

Národní rozvojový plán 

Plán má mezi programovými dokumenty velmi důležité postavení. Aby mohl členský 

stát získat prostředky regionální pomoci, musí jasně definovat konkrétní pravidla 

a strategie čerpání finančních prostředků. Dokument vytyčuje cíle, které mají být 

splněny, obsahuje rozpracování priorit do dílčích cílů a popisuje postupy jejich 

realizace. Dále charakterizuje systém koordinace politiky do dalšího dokumentu – 

Národního strategického referenčního rámce.  

 

Národní strategický referenční rámec 

Rámec představuje rámcovou rozvojovou strategii na úrovni státu a referenční nástroj 

pro přípravu programování fondů. Tvoří podklad pro jednotlivé operační programy, 

neboť právě na jeho základě vyjednává daný členský stát jejich podobu s Evropskou 

komisí. Národní strategický referenční rámec sumarizuje české priority a popisuje 

implementační strukturu potřebnou pro efektivní využití unijních prostředků. Struktura 

tohoto dokumentu vychází přímo z legislativy EU. Dokument je rozdělen do dvou 

hlavních částí – strategické a operační. 

 

Operační programy 

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí 

tzv. operačních programů (OP). Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, 

řízení a finančních zdrojů a upřesňující oblasti intervencí na národní úrovni 

i v jednotlivých regionech dané členské země. V konečném důsledku o jejich schválení 

rozhoduje Evropská komise. V případě regionů soudržnosti se dále OP se vyskytují ve 

dvou variantách – tématické operační programy nebo regionální operační programy. 
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Tématické programy řeší problematiku daného sektoru či oblasti (např. životní 

prostředí, doprava, podnikání apod.), regionální se vztahuje na jeden region (NUTS II).7 

 

Účast v programech je dále podmíněna respektováním a dodržováním horizontálních 

priorit . Horizontální priority jsou takové, které jsou klíčové pro rozvoj společnosti 

a jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy, a které by měly být 

respektovány také všemi žadateli o veřejné prostředky. V programovém období 2007-

2013 musí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti 

a udržitelný rozvoj.8  

2.3 Programové období 

Před prvním zkráceném programovém období bylo kandidátské období. To umožňovalo 

čerpat finančních prostředky již z předvstupních programů. Předvstupní nástroje 

Evropské unie byly určené pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, 

s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění 

acquis communautaire (neboli komunitárního práva). Činnost předvstupních nástrojů 

byla většinou omezena vstupem ČR do Evropské unie. Jednalo se o programy a nástroj 

Phare, SAPARD a ISPA.9 

2.3.1 První zkrácené programové období 2004 – 2006  

Česká republika měla připravené čtyři sektorové operační programy, jeden regionální - 

Společný regionální operační program (SROP), dva Jednotné programové dokumenty 

a dvě iniciativy společenství: 

 

1. Společný regionální operační program (SROP) 

2. OP Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) 

3. OP Průmysl a podnikání (OPPP) 

                                                
7 Kantor, Marek (2007), str. 35-39 
8 Fondy Evropské unie. Horizontální priority. http://www.strukturalni-fondy.cz/horizontalni-priority 

(6.12.2008) 
9 Fondy Evropské unie. Předvstupní nástroje. http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-

politika/predvstupni-nastroje (6.12.2008) 
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4. OP Infrastruktura (OPI) 

5. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OPRVMZ) 

6. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) 

7. Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha (JPD 3) 

8. Iniciativa Evropského společenství Interreg III - je zvláštní program zřízený 

Evropskou komisí k posílení přeshraniční spolupráce na vnitřních a vnějších 

hranicích jednotlivých členských zemí. 

9. EQUAL - iniciativa společenství EQUAL podporuje na celém území EU 

mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi 

formami diskriminace a nerovnostmi na trhu práce. 

 

Následující tabulka vyjadřuje čerpání jednotlivých operačních programů (k datu 

30.11.2008, v mil. eur) 

OP/JPD Alokace 2004-2006 Vyčerpané prostředky Zbývá vyčerpat z alokace 

SROP 454,33 394,22 60,11 

OP RLZ 318,82 204,99 113,83 

OPPP 260,85 188,20 72,65 

OPI 246,36 199,29 47,07 

OP RVMZ 173,9 146,8 27,1 

JPD 2 71,29 53,96 17,33 

JPD 3 58,79 45,57 13,22 

EQUAL 32,10 26,31 5,79 

INTERREG IIIA 55,00 54,81 0,68 

Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/Rizeni_fondu_EU/RPS/Prehled_cerpani/ 

Prubeh_cerpani_SF_k_30.11.2008.pdf 

Tabulka 2 - Čerpání jednotlivých operačních programů 

Během „starého“ programového období 2004-2006 bylo čerpáno ze čtyř strukturálních 

fondů: 

 

• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 

• Evropský sociální fond (ESF), 

• Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGP), 

• Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG). 
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Na celé programové období 2004-2006 bylo pro Rámec podpory Společenství ve 

strukturálních fondech vyčleněno 1 671 455,5 tis. €. Počátkem prosince 2008 obdržela 

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy EU, dopis Evropské komise 

s informací o možnosti prodloužení konečného data způsobilosti výdajů programového 

období 2000-2006 o 6 měsíců (tj. do 30. června 2009) s ohledem na socioekonomickou 

situaci států EU.10 

 

V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, které může čerpat 

z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč 

z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje 

maximálně 85 % způsobilých výdajů. 

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

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 

 

Cíl Konvergence 

Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. €. 

 

Tematické operační programy 

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

 

                                                
10 Fondy Evropské unie. Průběh čerpání strukturálních fondů. http://www.strukturalni-

fondy.cz/uploads/documents/Rizeni_fondu_EU/RPS/Prehled_cerpani/Prubeh_cerpani_SF_k_30.11.2008.

pdf  (22.12.208) 
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Regionální operační programy 

• ROP NUTS II Severozápad 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko 

• ROP NUTS II Jihovýchod 

• ROP NUTS II Severovýchod 

• ROP NUTS II Střední Morava 

• ROP NUTS II Jihozápad 

• ROP NUTS II Střední Čechy 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 

Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 

0,42 mld. €.  

 

Operační programy Praha 

• OP Praha Konkurenceschopnost 

• OP Praha Adaptabilita 

 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. €. 

 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 
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• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)11 

Některé programy například v oblasti lidských zdrojů, životního prostředí a dopravy 

čerpají prostředky z cíle1 i cíle 2.  

Tabulka zobrazuje výši alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 podle operačních programů 

Operační program Fond €, b ěžné ceny 

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884

ERDF + FS 4 917 867 098

ERDF 702 482 212

Životní prost ředí FS 4 215 384 886

ERDF + FS 5 759 081 203

ERDF 1 155 443 650

Doprava FS 4 603 637 553

Integrovaný opera ční program ERDF 1 582 390 162

Regionální opera ční programy ERDF 4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839

Jihozápad ERDF 619 651 254

Severozápad ERDF 745 911 021

Jihovýchod ERDF 704 445 636

Severovýchod ERDF 656 457 606

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217

Střední Morava ERDF 657 389 413

Technická pomoc ERDF 247 783 172

Lidské zdroje a zam ěstnanost ESF 1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781

Praha –  Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005

Praha –  Adaptabilita ESF 108 385 242

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/konecna-alokace-fondu-eu-pro-cr-2007-2013 

Tabulka 3 - Alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 

 

V období let 2007–2013 jsou k financování projektů v rámci uvedených tří cílů 

regionální a strukturální politiky využívány dva strukturální fondy: 

                                                
11 Fondy Evropské unie. Programy 2007-2013. http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-

2007-2013 (6.12.2008) 
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• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF - jeho úkolem je pomáhat 

odstraňovat zásadní regionální rozdíly v rámci Společenství) 

• Evropský sociální fond (ESF - přispívá k prioritám Společenství, které jsou 

zaměřeny na posílení hospodářské a sociální soudržnosti zvyšováním 

zaměstnanosti, počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně 

zaměstnanosti, zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality) 

Rovněž jsou využívány další finanční nástroje: 

• Fond soudržnosti (poskytuje finanční prostředky těm členským zemím, jejichž 

HDP na obyvatele nedosahuje 90 % průměrné úrovně HDP zemí EU-25) 

• Evropská investiční banka (poskytuje nebo garantuje úvěry především 

v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí, 

energetiky) 

• Finanční nástroj iniciativa JEREMIE (klade si za cíl zlepšit přístup malých 

a středních podniků k finančním zdrojům)12 

 

Dle zadání diplomové práce se již nadále nebudu zmiňovat o ostatních programech, 

a v následujících kapitolách se zaměřím pouze na Operační program Podnikání 

a inovace. 

2.4 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

Pro využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 - 

2013 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nový Operační program 

Podnikání a inovace, který byl dne 3. prosince 2007 schválen Evropskou komisí. 

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programového období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni 

předních průmyslových zemí Evropy. 

OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu 

inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry,  a to zejména  

                                                
12  MPO. Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace. 

http://download.mpo.cz/get/30622/39211/454737/priloha001.pdf  (6.12.2008) 
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stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků 

výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného 

na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, 

včetně nových informačních a komunikačních technologií. V rámci OPPI musí být 

všechny projekty realizovány na území České republiky mimo území hlavního města 

Prahy. 13 

 

K dosažení globálního cíle jsou finanční prostředky v rámci operačního programu 

koncentrovány na vymezené prioritní osy , charakterizující jednotlivé specifické cíle 

tak, aby se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny 

regiony a byly rovněž potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin 

obyvatelstva. 

 

Specifických cílů je dosahováno pomocí podpory určitých oblastí v rámci speciálně 

vytvořených programů podpory. Prostřednictvím těchto programů se realizuje 

konkrétní podpora podnikatelských subjektů. Tuto realizaci zajišťuje kromě agentury 

CzechInvest také Českomoravská záruční a rozvojová banka.14 

 

                                                
13 MPO. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007 - 2013. 

http://download.mpo.cz/get/27518/39165/452799/priloha001.pdf (6.12.2008) 
14 Agentura CzechInvest. Co je to Operační program Podnikání a inovace?. 

http://www.czechinvest.org/eaccount (1.12.2008) 
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Tabulka obsahuje přehled prioritních os a navazujících programů. 

Prioritní osa Specifický cíl, prioritní osy Oblast podpory Program podpory  

1.1 Podpora začínajícím 

podnikatelům 
START 

1. Vznik firem 

  

Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, 

zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a 

vytvářet podmínky pro využití nových finanční 

nástrojů pro zahájení podnikání 
1.2 Využití nových 

finančních nástrojů 
  

PROGRES 2.1 Bankovní nástroje 

podpory malých a středních 

podniků ZÁRUKA 

ROZVOJ 

ICT A 

STRATEGICKÉ 

SLUŽBY 

2. Rozvoj firem 

Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním 

nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj 

informačních a komunikačních technologií a služeb 

pro podnikání 

2.2 Podpora nových 

výrobních technologií, ICT a 

vybraných strategických 

služeb 
ICT V PODNICÍCH 

3. Efektivní 

energie 

Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití 

obnovitelných, případně i druhotných zdrojů 

energie (vyjma podpory spaloven) 

3.1 Úspory energie a 

obnovitelné zdroje energie 
EKO-ENERGIE 

INOVACE 
4. Inovace 

Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací 

technologií, výrobků a služeb) 

4.1 Zvyšování inovační 

výkonnosti podniků 
POTENCIÁL 

SPOLUPRÁCE 
5.1 Platformy spolupráce 

PROSPERITA 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj 

lidských zdrojů 

ŠKOLICÍ 

STŘEDISKA 

5. Prostředí pro 

podnikání a 

inovace 

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty 

z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu 

pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a 

inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v 

průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu 5.3 Infrastruktura pro 

podnikání 
NEMOVITOSTI 

6.1 Podpora poradenských 

služeb 
PORADENSTVÍ 

6. Služby pro 

rozvoj podnikání 

Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních 

služeb pro podnikání 6.2 Podpora marketingových 

služeb 
MARKETING 

7.1 Technická pomoc při 

řízení a implementaci 

operačního programu 
7. Technická 

pomoc 

Vytvořit institucionální, technické a administrativní 

podmínky pro realizaci operačního programu 

7.2 Ostatní technická pomoc 

 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/co-je-to-oppi  

Tabulka 4 - Přehled prioritních os a navazujících programů 

 

V programech Start a Progres jsou poskytovány úvěry, v programu Záruka může žadatel 

získat zvýhodněnou záruku. Ostatní dílčí programy nabízí pomoc v podobě dotace. 
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V následující tabulce jsou uvedeny Finanční prostředky alokované pro OPPI na 

programové období 2007 až 2013 (v EUR) 

Prioritní osy OPPI EU (ERDF) 85% SR (MPO) 15% Celke m 

1. Vznik firem 79 074 126 13 954 257 93 028 383 

2. Rozvoj firem 663 006 134 117 001 083 780 007 217 

3. Efektivní energie 243 305 004 42 936 177 286 241 181 

4. Inovace 680 155 247 120 027 397 800 182 644 

5. Prostředí pro podnikání a inovace 1 076 624 642 189 992 584 1 266 617 226 

6. Služby pro rozvoj podnikání 209 546 434 36 978 783 246 525 217 

7. Technická pomoc 89 600 959 15 811 933 105 412 892 

Celkem 3 041 312 546 536 702 214 3 578 014 760 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/vyrocni-zprava-oppi-2007-1248-cz.pdf 

Tabulka 5 - Finanční prostředky alokované pro OPPI 

 

První žádosti do Operačního programu Podnikání a inovace se začaly přijímat 

a hodnotit 1. března 2007 (programy Rozvoj a Marketing). Programy se vyhlašují 

zpravidla na časově omezenou dobu. Počínaje dnem zahájení přijímání žádostí mohou 

žadatelé průběžně předkládat své projekty (žádosti o podporu) – posledním termínem 

pro podání žádosti je říjen 2013. Žádosti o platbu lze ovšem podávat až do června 2015. 

Ohledně dotací platí, že buď bude žadateli přiznána celá částka a nebo nic.15 

 

2.4.1 Základní charakteristiky programů 

 

V kapitole jsou jednotlivé programy a jejich stručná charakteristika platná pro aktuální 

výzvy.  

 

                                                
15 MPO. Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace. 

http://download.mpo.cz/get/30622/39211/454737/priloha001.pdf  (6.12.2008) 
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Rozvoj 

Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti (flexibility) malých 

a středních podnikatelů (dále jen MSP) vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v 

souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po sobě jdoucí zdaňovací období, 

• aktivity (projekt) podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu - OKEČ 

15-37 (vyjma 16, 23) nebo obchodě - OKEČ 50.2-52.7), 

• projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu 

na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace 1 - 20 mil. Kč, 

• procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů: 

o 51 % - okres Tachov a Český Krumlov, 

o 55 % - zbylé oblasti se soustředěnou podporou státu. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel 

prvním uživatelem, 

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

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

• náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatento-

vaných know-how, 

• náklady na publicitu spojenou s projektem. 

Specifika a omezení: 

• projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu 

na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006, 

• nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu. 

Systém sběru žádostí: 

• kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí).16 

                                                
16 Agentura CzechInvest. Rozvoj. http://www.czechinvest.org/rozvoj (10.12.2008) 
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ICT a strategické služby 

Cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru 

v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových 

softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační 

a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT i na rozvoj 

lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru 

služeb. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost, 

• sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace 2 až 75 mil. Kč, 

• procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-

2013. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (zejména stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, 

licence, know-how software), 

• vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis. 

nebo (nelze kombinovat) 

• hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele, 

• vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis. 

Vstupní kritéria: 

• vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované 

aktivity, 

• minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).17 [13] 

                                                
17 Agentura CzechInvest. ICT a strategické služby. http://www.czechinvest.org/ict-a-strategicke-sluzby 

(10.12.2008) 
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ICT v podnicích 

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) 

prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování 

a rozšiřování informačních systémů (IS), resp. podpořit poptávku po informačních 

systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období, 

• převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí 

směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ-NACE C10- C33 (vyjma C12 

a C19). 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace ve výši 0,5-20 mil. Kč, 

• procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  

platnou pro období 2007-2013 a Nařízeními Evropské komise (ES) 

č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity 

podniků, 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

• rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, 

• zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci 

stávajících výrobků a technologií, 

• zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí 

v podnicích, 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje 

a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají 

pod hardware ani software, 

• nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, 

know-how), 
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• služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu 

(podle pravidla de minimis), 

• ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software 

a ostatních strojů a zařízení – outsourcing, 

• náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis), 

• vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových 

stránek (podle pravidla de minimis). 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).18 

 

Eko-energie 

Programu EKO-ENERGIE má za cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování 

energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. 

Podporované aktivity: 

a) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, 

b) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie. 

Kdo může žádat o podporu: 

• malé, střední podniky – pro podporované aktivity a), b), 

• velké podniky – pro podporovanou aktivitu b). 

Forma a výše podpory: 

• min/max výše dotace 0,5/100 mil. Kč, 

• dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje 

v rozmezí 30-60 %. 

Jaké výdaje je možné podpořit: 

• nákup pozemků, úpravy pozemků, 

• inženýrské sítě a komunikace, 

• projektová dokumentace stavby, 

• inženýrská činnost ve výstavbě, 

• rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, 

                                                
18 Agentura CzechInvest. ICT v podnicích. http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-ii 

(10.12.2008) 
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• novostavby, nákup staveb, 

• hardware a sítě, 

• stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu.19  

 

Inovace - Inovační projekty 

Cílem programu je zvýšit inovační potenciál podnikatelského sektoru prostřednictvím 

dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných 

výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv 

průmyslového vlastnictví. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící v odvětvích 

NACE uvedených v textu Výzvy (výjimky jsou uvedeny v textu programu), 

• malý a střední podnik, velký podnik, 

• podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií 

a služeb, 

b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, 

c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů 

a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi*, 

d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*, 

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky (MSP), které současně realizují a) nebo 

b). 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč pro a), b), 

• dotace ve výši do 2 mil. Kč pro c), d), 

• procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-

2013. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

                                                
19 Agentura CzechInvest. Eko - energie. http://www.czechinvest.org/eko-energie-vyzva-ii (10.12.2008) 
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• dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, 

novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (omezené procento), 

• dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního 

vlastnictví, 

• provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, 

mzdy a pojistné, 

• náklady na publicitu projektu. 

Praktické rady: 

• projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány 

projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na 

vývojovou fázi inovačního procesu, 

• z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již 

musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena. 

• v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu 

a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).20 

 

Inovace -Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• malé a střední podniky, 

• fyzické osoby, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• vysoké školy. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace do výše 1mil. Kč, 

• 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby, 

                                                
20 Agentura CzechInvest. Inovační projekty. http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-ii 

(10.12.2008) 
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• 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými 

výzkumnými institucemi, 

• 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):   

• získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů 

a ochranných známek (pouze v zahraničí). 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• náklady na oprávněné zástupce, 

• překlady, 

• správní poplatky.21 

 

Potenciál 

Cílem programu je podpořit zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci 

výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, 

které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• podnikatelé bez ohledu na velikost podniku, 

• vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• maximální výše dotace na způsobilé výdaje činí 100 milionů Kč, 

• dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro 

období 2007-2013, 

• dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla „de minimis", tj. 

max. do výše 200 000 EUR (pouze pro malý a střední podnik). 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, 

vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich 

využití ve výrobě, 

                                                
21 Agentura CzechInvest. Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

http://www.czechinvest.org/ochrana-prav (10.12.2008) 
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• podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích 

vymezených oddíly C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1  CZ-NACE, 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• způsobilé investiční výdaje, 

o dlouhodobý hmotný majetek: 

� pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu 

s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých 

investičních výdajů), 

� budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů), 

� pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a 

o dlouhodobý nehmotný majetek: 

� pořízení licencí a know-how (u velkých podniků do výše 50% 

způsobilých investičních výdajů), 

• vybrané provozní náklady - de minimis podpora, pouze pro malý a střední 

podnik 

o služby poradců, expertů, studie, 

o cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu, 

• náklady na publicitu spojenou s projektem. 

Specifika a omezení: 

• minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely 

zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. 

Kč, 

• do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované 

aktivity (lze zahrnout i poměrnou část), 

• každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační 

žádost) na jeden kraj, toto platí i pro personálně spjaté osoby. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).22 

 

                                                
22 Agentura CzechInvest. Potenciál. http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-ii (10.12.2008) 
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Spolupráce - Technologické platformy 

Cílem je podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – 

technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje 

konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• občanské sdružení, 

• zájmové sdružení právnických osob. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):   

• podpora je poskytována dle pravidla de minimis, 

• pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve výši 

200 000 EUR. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):  

• podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě 

osobních a provozních nákladů, 

• aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti 

výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou 

sféru, 

• vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace, 

• zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských 

technologických platforem, 

• iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• dlouhodobý hmotný majetek 

o hardware a sítěn, 

• nehmotný majetek 

o software a data, 

• provozní náklady 

o mzdy a pojistné, cestovné, 

o služby poradců a expertů, 

o tvorba webových stránek, studie, 

o marketing a propagace, 

o semináře a workshopy, 



34 

o přístup k informacím a databázím, 

o nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu, 

o režijní náklady související s nájmem. 

Specifika a omezení: 

• dotace poskytována jen dle pravidla de minimis, 

• více než 50 % členů technologických platforem musí mít sídlo mimo hlavní 

město Prahu. 

Systém sběru žádostí: 

• kolový systém.23 

 

Spolupráce – Klastry 

Cílem je podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – klastrů na 

regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti 

ekonomiky a ekonomického růstu. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• příjemcem podpory může být pouze klastr, 

• klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě, 

• klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických 

osob, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• podpora je poskytována ve výši 3 - 80 mil. Kč a je blíže specifikovaná ve 

Výzvě, 

• část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla de minimis. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního 

charakteru, 

• společné projekty v oblasti inovací, 

• propagace klastru, 

• projekty z oblasti podpory lidských zdrojů, 

                                                
23 Agentura CzechInvest. Spolupráce - Technologické platformy http://www.czechinvest.org/spoluprace-

technologicke-platformy-vyzva-i (10.12.2008) 
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• networking, sdílení know-how, sdílení kapacit, 

• provoz klastru. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• hmotný investiční majetek – např. 

o nákup pozemků a úpravy pozemků, 

o stavby a jejich úpravy, 

o nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje, 

o hardware a sítě, 

• nehmotný investiční majetek – např. 

o software a data, 

o práva duševního vlastnictví, 

• neinvestiční majetek – např. 

o služby poradců, expertů a studie, 

o účast na veletrzích, výstavách, 

o náklady na provoz kanceláře klastru, 

o propagace, webové stránky, 

o mzdy, cestovné, pojistné a jiné. 

Specifika a omezení: 

• splnění podmínek pro klastry specifikované ve Výzvě, 

• nejsou podporovány výrobní aktivity, 

• do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro 

podporované aktivity , 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).24 

 

Prosperita 

Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj 

subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace 

                                                
24 Agentura CzechInvest. Spolupráce - Klastry. http://www.czechinvest.org/spoluprace-klastry 

(10.12.2008) 
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zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků 

a služeb. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 

transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní 

samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy 

a ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických 

parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií, 

• sítě business angels - podnikatelské subjekty. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotaci až do výše 300 mil. Kč. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů 

a center pro transfer technologií, 

• podpora sítí business angels. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a provozní náklady, 

• náklady spojené se zajištěním činností sítí business angels. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).25 

 

Školicí střediska 

Program si klade za cíl prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, 

organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících 

s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských 

subjektů ve vymezených sektorech a rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu 

s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací, výrobních procesů 

a postupů, rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě 

a kvalitě výroby či služeb. 

                                                
25 Agentura CzechInvest. Prosperita. http://www.czechinvest.org/prosperita (10.12.2008) 
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Kdo může žádat (příjemce podpory): 

• podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE 

(dříve OKEČ), 

• sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního 

zákoníku nebo jiného právního předpisu, 

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská 

sdružení). 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace, 

• 0,2-100 mil. Kč, 

• míra podpory je dána regionální mapou platnou pro období 2007-2013. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

• 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. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).26 [22] 

 

Nemovitosti 

Cílem programu je podporovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně 

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

zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů 

realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů 

přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. 

 

                                                
26 Agentura CzechInvest. Školicí střediska. http://www.czechinvest.org/skolici-strediska (10.12.2008) 
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Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• územní samosprávné celky, 

• podnikatelské subjekty. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace, 

• dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ĆR na období let 2007-

2013 U územně samosprávných celků je výše stanovena na maximálně 40 %., 

• pokud je Příjemcem podpory ÚSC (obec, kraj) je výše podpory navíc omezena 

výší Nákladové mezery. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy 

nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny, 

• objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu): 

rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt, 

• výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. 

Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC, 

• projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační 

titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo 

regenerace podnikatelské nemovitosti. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

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

• kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je Příjemcem podpory podnikatelský 

subjekt), 

• příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.), 

• výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, 

• odstranění nevyužitých staveb, 

• inženýrské sítě a účelové komunikace. 

Specifika a omezení: 

• nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce 

dotace, 

• velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu), 

• soulad s územním plánem, 
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• uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo 

technologických center a strategických služeb. 

Systém sběru žádostí: 

• kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).27 

 

Poradenství 

Cílem programu je zlepšit kvalitu a dostupnost poradenských, informačních 

a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšit jejich 

konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, kde se 

jednotlivé části programu navzájem podporují a navazují na sebe. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty MSP. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace, 

• maximálně do výše 50% způsobilých výdajů projektu . 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

• podporovány jsou poradenské služby poskytované zejména poradci  Národního 

registru poradců (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, Operační program 

Podnikání a inovace podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících 

metod apod., s cílem dosažení vyšší konkurenceschopnosti. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• služby zejména externích poradců Národního registru poradců (NRP), 

• náklady na administraci aktivity, 

• náklady na publicitu projektu.28 

 

                                                
27 Agentura CzechInvest. Nemovitosti.  http://www.czechinvest.org/nemovitosti (10.12.2008) 
28 Agentura CzechInvest. Poradenství. http://www.czechinvest.org/poradenstvi-vyzva-i (10.12.2008) 
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Marketing 

Cílem je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se 

sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních veletrzích 

a výstavách, prezentace ČR na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí 

s individuální účastí podniků organizované Českou agenturou na podporu obchodu, 

CzechTrade a podpora aliančních činností malých a středních podniků. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

• seskupení malých a středních podniků. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

• dotace ve výši 0,1 – 2 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů, 

• limity platné již pro proběhlou 1. výzvu: 

o získání marketingových informací o zahraničním trhu – dotace 

maximálně do výše 100 tisíc Kč, 

o tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, 

pozvánky v cizích jazycích) – dotace maximálně do výše 400 tisíc Kč, 

o tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu 

prezentace podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek – 

dotace maximálně do výše 200 tisíc Kč, 

o účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí – dotace 

maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

• získávání a tvorba marketingových informací, 

• tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek, 

• pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, 

• výdaje na publicitu spojené s realizací projektu.Specifika a omezení: 

• žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost 

spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha, 

• doba realizace projektu může být maximálně 1 rok.29  

 

                                                
29 Agentura CzechInvest. Marketing. http://www.czechinvest.org/marketing (10.12.2008) 
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Zprostředkujícím subjektem pro programy Start, Progres a Záruka je Českomoravská 

záruční a rozvojová banka. Programy v současné době nejsou aktuální.  

 

Podpory se v rámci všech programů vyplácejí zpětně, tedy až po realizaci 

projektu. 

 

Jednotlivé výzvy Programů mají podobnou obsahovou strukturu: 

• Základní ustanovení – obsahuje Cíl výzvy a základní pojmy programu. 

• Podporované aktivity – popisují podporované a nepodporované aktivity v rámci 

programu. 

• Příjemce podpory – vymezuje příjemce podpory, podmínky které musí splňovat 

a skutečnosti za který nemůže jako příjemce žádat o podporu. 

• Podmínky programu – popisují formální podmínky přijatelnosti projektu 

a ostatní podmínky. 

• Způsobilé výdaje – obsahují podmínky způsobilých výdajů, způsobilé výdaje 

a nezpůsobilé výdaje. 

• Odvětvové vymezení – podporované i nepodporované odvětví jsou uvedeny 

pomocí CZ-NACE (bývalá OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických 

činností). 

• Forma a výše podpory – v kapitole je uvedena min. a max. výše podpory v Kč. 

Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny u většiny programů 

podle regionální mapy intenzity veřejné podpory a činí maximálně: 

 

region NUTS II malý podnik st řední podnik velký podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední 

Čechy, Moravskoslezsko, 

Severovýchod, Jihovýchod 

60% 50% 40% 

Jihozápad (1. 1. 2007 - 31. 12. 2010) 56% 46% 36% 

Jihozápad (1. 1. 2011 - 31. 12. 2013) 50% 40% 30% 

Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil. EUR.  

Tabulka 6 - Procentní limity dotace na způsobilé výdaje 

 

• Výběr projektů – obsahují výběrová kritéria a způsob výběru projektů. 
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• Účast v dalších programech podpory. 

• Dobrá realizace projektu. 

• Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení. 

• Sankce za nedodržení podmínek programu. 

• Ostatní ustanovení.30 

 

Většina podpor z OPPI je určená pro malé a střední podnikatele.  

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost 

ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají 

použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se 

k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho 

kalendářního roku. 

• Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 

milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů 

EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny 

jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

Pro výpočet je také velmi důležité posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP 

ve sledovaném období (dvou až tříletém).  

Definice malého a středního podnikatele je upravena Nařízením Komise (ES) č 70/2001 

se změnou 364/2004 Sb.31 

 

                                                
30 Agentura CzechInvest. Podnikání a inovace. http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace 

(10.12.2008) 
31 Agentura CzechInvest. Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování 

podnikatelů do jednotlivých kategorií. http://www.czechinvest.org/data/files/definice-maleho-a-stredniho-

podniku-1112.pdf (10.12.2008) 
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2.4.2 Aplikace eAccount 

V této podkapitole je představena internetová aplikace eAccount, kterou vytvořila 

agentura CzechInvest. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti 

a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou 

formou. Aplikace je také vytvořena pro potřeby CzechInvestu, aby projektoví manažeři 

mohli lépe zvládat administrativu spojenou s OPPI. 

 

Aplikace eAccount je internetovou aplikaci vytvořená pouze pro potřeby žadatelů 

a příjemců dotace v rámci Operačního Programu Podnikání a inovace. Uživatelé v ní 

naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací 

budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces 

administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.32 

 

 
Zdroj: http://www.czechinvest.org/eaccount 

Obrázek 2 - Úvodní stránka aplikace eAccount 

                                                
32 Agentura CzechInvest. eAccount.  http://www.czechinvest.org/eaccount (22.12.2008) 
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Aby mohla aplikace fungovat, musí počítač žadatele splňovat  tyto technické 

předpoklady:  

Počítač: 

• 600 MHz a vyšší, 128 MB RAM 

• 200 MB volného místa na disku 

• rozlišení monitoru SVGA 1024x768 

Software: 

• Internet Explorer 5.5 a vyšší  

• Firefox 2.0 a vyšší  

• Opera 8.5 a vyšší  

• JRE (Java Runtime Environment) 1.6 a vyšší  

• 602XML Filler  

Elektronický podpis33 

 

Další podmínkou práce v aplikaci eAccount je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu 

(elektronického podpisu). Elektronický podpis musí být pro statutární zástupce 

společnosti, nebo statutární zástupce společnosti může delegovat tuto pravomoc pomocí 

speciálního formuláře plné moci na libovolnou osobu. 

Kvalifikovaný certifikát (= elektronický podpis) vystavuje: 

• Česká pošta  

• První certifikační autorita, a.s.  

• eIdentity, a.s. 

Pro získání elektronického podpisu musí žadatel předložit platný výpis z obchodního 

rejstříku a zaplatit 180 – 1500 Kč (v závislosti na společnosti od které si elektronický 

podpis nechává zřídit). Česká pošta je tou nejlevnější volbou. 

 

K další práci je třeba založit v aplikaci Master účet.  

Založení Master účtu zabere cca 20 minut času v sedmi krocích, v průběhu kterých 

postupně žadatel zadává své přihlašovací údaje a údaje o společnosti, včetně 

                                                
33 Agentura CzechInvest. eAccount. https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Uzivatel/Prihlaseni.aspx 

(22.10.2008) 
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zaregistrovaných CZ – NACE. Všechny údaje je třeba zadávat tak, aby byly plně 

v souladu s obchodním rejstříkem a výpisem z ARESu. 

Po dokončení procesu založení Master účtu musí žadatel počkat jako nově vložený 

Master uživatel na potvrzení přístupu ze strany správce aplikace eAccount. Správcem 

aplikace bude prověřena pravost uvedených údajů a elektronických podpisů. V případě 

správně zadaných údajů a přítomnosti všech požadovaných elektronických podpisů 

bude účet do 5 pracovních dnů aktivován. V opačném případě k jeho aktivování 

nedojde. O aktivaci účtu bude žadatel informován na zadanou e-mailovou adresu, proto 

je třeba při zadávání použit jen takovou adresu, kterou žadatel používá. Adresa musí být 

správně zadaná. Následně je možné se přihlásit do systému zvoleným uživatelským 

jménem a heslem, které žadatel zadal v žádosti o registraci. Před touto aktivací se nelze 

do aplikace eAccount přihlásit!34 

 

Veškerá komunikace v rámci projektu probíhá s určeným projektovým manažerem 

Agentury a je vedena prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci eAccount. Aplikace má 

rozsáhlou a přehlednou „Nápovědu“. Do dokumentací v aplikaci se dají vložit 

elektronické přílohy v povoleném formátu (pdf, doc, rtf, xls, jpg, gif, png, txt, htm) a do 

maximální velikosti 2 MB. Elektronické přílohy lze zasílat také zkomprimované do 

formátu .zip.35 

 

2.4.3 Projektový cyklus 

 

Projektový cyklus je vhodnou metodickou pomůckou, definující základní aktivity jež 

se musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektů. Projektový cyklus se dělí do 

následujících fází:36  

 

• Identifikace a formulace záměru 

                                                
34 NĚMEC, L. (2008) s. 43 – 45, 
35 NĚMEC, L. (2008) s. 43 – 45 a Agentura CzechInvest. eAccount-nápověda. 

https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Help/PageHelp/index.html?faq.htm (22.12.2008) 
36 Kantor, Marek (2007), str. 64-66, 
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• Příprava projektu a jeho formulace 

• Posouzení a schválení  

• Vyjednávání a financování 

• Implementace a monitoring  

• Hodnocení 

 

V dalších částech se práce se zabývám vybranými body z programového cyklu. 

2.4.3.1 Identifikace a formulace záměru 

Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Je třeba mít jasnou 

představu o tom, jaký projekt má být uskutečněn a zda bude možné ho realizovat 

a financovat z vlastních zdrojů. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného 

dotačního programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. Zájemci 

o dotaci mohou ve většině případů konzultovat zdarma záměr s odborníky.  

 

V případě OPPI musí zájemci splnit řadu všeobecně platných podmínek. V rámci 

jednotlivých programů jsou stanoveny další specifické podmínky pro žadatele. MPO 

doporučuje zájemcům, aby si přečetli Podmínky poskytnutí dotace ještě před podáním 

registrační žádosti a vypracováním projektu. 

Každý program může mít jednu a více Výzev. Ty se mohou lišit například v možných 

příjemcích podpory.37 

2.4.3.2 Příprava projektu a jeho formulace 

Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný 

projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor 

aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je 

limitován určitým časem a rozpočtem.  

Obecná osnova projektu:  

• název projektu, 

• cíle projektu, 

                                                
37 Kantor, Marek (2007) a Agentura CzechInvest. Podnikání a inovace. 

http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace (10.12.2008) 
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• žadatel a partneři projektu, 

• místo a doba realizace projektu, 

• dopad realizace projektu na okolí, 

• SWOT analýza, 

• technické řešení projektu (konkrétní aktivity), 

• ekonomická charakteristika projektu, 

• charakteristika žadatele, 

• rozpočet projektu, 

• lidské zdroje (vlastníci, zaměstnanci a management), 

• realizační plán - časový harmonogram, 

• výstupy projektu a jejich udržitelnost. 

U některých programů je uvedená doporučená osnova podnikatelského záměru 

projektu.38 

Kvalitní proveditelný plán je základem pro úspěšný projekt. Je také nutné promyslet 

rizika a nástrahy plánu do nejmenších detailů. 

 

Žádosti do dotačních programů OPPI jsou podávány ve 2 stupních (Registrační žádost 

(RŽ) a Plná žádost) prostřednictvím internetové aplikace eAccount a to v termínech 

uvedených v jednotlivých Výzvách programů. V prvním stupni je třeba k žádosti doložit 

požadované přílohy. Přílohy jsou odlišné u každého programu a jsou uvedeny ve 

zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce konkrétního programu (nejčastěji se jedná 

u RŽ o vyplnění finančního výkazu, rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední dvě uzavřená 

období).39 

Registrační žádost obsahuje 6 záložek, které je nutné vyplnit:40 

• Základní údaje (slouží k identifikaci výzvy). 

                                                
38 Fondy Evropské unie. Glosář. http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar (22.12.2008) 
39 Agentura CzechInvest. Podnikání a inovace. http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace 

(10.12.2008) 
40 Agentura CzechInvest. eAccount-nápověda. 

https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Help/PageHelp/index.html?faq.htm (22.12.208) a MPO. 

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace — obecná část 

(OPPI) 2007 - 2013.  http://download.mpo.cz/get/34830/41118/489205/priloha006.pdf (20.12.2008) 
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• Základní údaje o žadateli (kdo je žadatel, jak dlouho podniká, je-li plátce DPH 

a jaká je velikost podniku, je-li malým a středním podnikatelem, IČ, DIČ, 

vymezení hlavního předmětu podnikání v rámci projektu a vedlejších NACE). 

• Základní údaje o projektu (krátce představit projekt). 

• Výše investice a způsobilost výdajů (Žadatel se zavazuje k velikosti projektu. 

Znamená to, že pokud se vlivem cen, či dalších okolností změní výše investice, nelze již 

dotaci navýšit. V praxi to znamená, že je dobré investici cca o 10 % navýšit.). 

• Adresa místa realizace. 

• Prohlášení žadatele, že souhlasí a čestně prohlašuje, že všechny údaje jsou 

pravdivé a jeho kvalifikovaný elektronická podpis. 

 

2.4.3.3 Posouzení a schválení 

Po odeslání Registrační žádosti se všemi požadovanými přílohami provede agentura 

CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Dle přiložených finančních výkazů 

agentura posuzuje finanční zdraví žadatele. V případě, že je hodnocení horší jak C+, 

pak je žádost zamítnuta. Informaci o výsledku obdrží žadatel elektronicky 

prostřednictvím eAccountu do 14 dnů od podání žádosti. Datum schválení registrační 

žádosti je zároveň i dnem pro vznik způsobilých výdajů (není to však pravidlem, přesný 

datum zjistí žadatel až z Podmínek poskytnutí dotace). V případě, že bude Registrační 

žádost schválena, sdělí CzechInvest lhůtu pro předložení Plné žádosti. Konečnou jistotu 

o poskytnutí dotace získá žadatel až vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Vyplnění a odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského 

záměru je nutné provést ve stanovené lhůtě. Přílohy jsou odlišné u každého programu 

a jsou uvedeny ve zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce konkrétního programu. 

Po odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh proběhne na příslušné agentuře 

její kontrola. Informaci o výsledku kontroly získá žadatel opět elektronicky přes 

eAccount. V případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího 

hodnocení, v opačném případě bude Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena a žadatel 

dostane vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí. Pokud je registrační nebo Plná žádost 

neúplná nebo formálně nesprávná, je žadatel vyzván k odstranění nedostatků nebo 

doplnění žádosti.  
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Podrobně zpracované Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v rámci podání Registrační 

žádosti a Plné žádosti jsou uvedeny u každého programu na stránkách agentury 

CzechInvest.  

 

Základní údaje uvedené Plné žádosti, které musí žadatel vyplnit jsou:41 

• základní údaje uvedené již v Registrační žádosti, 

• podrobnější informace o projektu – místo realizace projektu, harmonogram 

projektu, etapizace, 

• rozpočet projektu – způsobilé výdaje, zdrojová část, 

• horizontální ukazatele, 

• závazné ukazatele – jejich nesplnění může znamenat odejmutí části nebo celé 

dotace 

• monitorovací ukazatele, 

• prohlášení a závazky žadatele  

 

Desatero úspěšného projektu42 

 

1. Kdo může žádat 

Žadateli oprávněnými k předkládání návrhů projektů mohou být jak fyzické osoby, tak 

právnické osoby splňující následující podmínky: 

• sídlo v České republice 

• přímá odpovědnost za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako 

prostředník) 

 

2. Mít jasnou představu o tom, co chci realizovat 

Žadatel musí vědět, jaký projekt chce realizovat, proto si svůj projektový záměr pečlivě 

promyslet. 

                                                
41 Agentura CzechInvest. eAccount-nápověda. 

https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Help/PageHelp/index.html?faq.htm (22.12.208) a MPO. 

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace — obecná část 

(OPPI) 2007 - 2013.  http://download.mpo.cz/get/34830/41118/489205/priloha006.pdf (20.12.2008) 
42 PAVLÁK, M. (2006) 
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3. Jakých cílů má být dosaženo 

S jasnou představou o projektu úzce souvisí cíle, kterých chce žadatel dosáhnout. Je 

nutné, aby si tyto cíle vytyčil a aby věděl, jakou cestou jich dosáhne. 

 

4. Prostudovat si Podmínky poskytnutí dotace 

Důkladné prostudování Podmínek poskytnutí dotace pomůže žadateli získat přehled 

o vyplývajících povinnostech. 

 

5. Nevymýšlet nemožné, pohybovat se v mantinelech realizovatelnosti 

Žadatel by měl zvážit své časové a odborné možnosti v souvislosti se seznámením 

s nároky a požadavky příslušného programu. 

 

6. Být v souladu s právem ČR a EU 

Programy ERDF v České republice se řídí legislativou EU, ale samozřejmě i ČR. Je 

důležité brát tuto legislativu v projektech v úvahu. 

 

7. Nebát se získat informace, ptát se a konzultovat 

Konzultace a rady nejsou brány jako obtěžování Řídících orgánů, neboť takto vznikne 

kvalitnější projekt. Tato činnost je bezplatná.  

 

8. Dodržet podmínky výzvy 

Ve výzvě jsou přesně definovány podmínky podávání žádostí. Je důležité dodržení 

všech uvedených náležitostí. 

 

9. Nepodceňovat povinné přílohy a jejich formát 

Je potřeba dodržovat formální úpravu žádosti a nezapomenout na všechny povinné 

přílohy k žádosti. 

 

10. Dávat pozor na dodržování termínů 

Termíny je třeba vždy striktně dodržovat, v případě jejich nedodržení je projekt 

vystaven neúspěchu. Je důležité, vymezit dostatek času na provedení všech náležitostí.  
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2.4.3.4 Vyjednávání a financování 

Samotné hodnocení projektu probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. 

Projekty jsou hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových 

kritérií. 

Informaci o výsledku hodnocení získá žadatel prostřednictvím eAccountu a následně je 

uvědomen o výsledku hodnocení  písemně. V případě schválení projektu implementační 

agentura elektronicky zašle také Podmínky poskytnutí dotace společně s výzvou k jejich 

podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení se liší 

v závislosti na složitosti projektu, přičemž je třeba vzít v úvahu, že žadatel může být 

vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, což dobu hodnocení pravděpodobně 

prodlouží. Zájemce o dotaci zasílá pečlivě prostudované a podepsané (podpis musí být 

úředně/notářsky ověřen) Podmínky poskytnutí dotace zpět implementační agentuře. 

Podmínky poskytnutí dotace se skládají z několika částí. Nejdůležitější jsou rozpočet 

projektu, harmonogram realizace a monitorovací-závazné ukazatele. V případě 

zjištěných nedostatků může žadatel požádat o změnu Podmínek projektového manažera 

agentury prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci eAccount. Podmínky mimo jiné 

stanovují pravidla, jimiž se příjemce musí řídit po celou dobu realizace projektu a také 

po stanovenou dobu po ukončení projektu. Nesplnění podmínek znamená nevyplacení 

části nebo celé dotace. S Podmínkami musí žadatel zaslat přílohy, které jsou specifické 

pro každý program. 

 

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

k podepsaným Podmínkám a ty pak zasílá žadateli.43 

 

Další povinnosti úspěšného žadatele o dotaci jsou uvedeny v následující kapitole. 

                                                
43 Agentura CzechInvest. eAccount-nápověda. 

https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Help/PageHelp/index.html?faq.htm (22.12.208) a MPO. 

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace — obecná část 

(OPPI) 2007 - 2013.  http://download.mpo.cz/get/34830/41118/489205/priloha006.pdf (20.12.2008) 
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3 Analýza problému a současné situace 

V předcházející kapitole jsou uvedeny základní informace pro žadatele potřebné při 

vyřízení žádostí o poskytnutí podpor a jejich schválení. Následující kapitola bude 

zaměřena na agendu a úkoly programu OPPI po schválení žádosti o dotaci. 

3.1 Analýza požadované agendy při získání a řešení úkolů v rámci OPPI 

Požadavky agendy při získávání a řešení úkolů jsem analyzovala v následujících 

podkapitolách: 

• Implementace 

• Žádost o platbu dotace a kontrola 

• Monitorování 

3.1.1 Implementace 

Implementace Operačního programu probíhá v několika rovinách. Za správné 

a efektivní řízení Operačního programu Podnikání a inovace je odpovědný Řídicí orgán 

pod dohledem Monitorovacího výboru. Řídicí orgán (MPO) odpovídá za vydávání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Povinnosti žadatele pro realizaci projektu: 

Úspěšný žadatel je povinen dodržovat podmínky, k nimž se zavázal při podpisu 

Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Povinnosti příjemců jsou detailně specifikovány v podmínkách poskytnutí podpory, 

které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí. Příjemci jsou povinni zejména:44 

a) zajišťovat řádnou realizaci projektu a dle uvedených skutečností v Plné žádosti 

a podnikatelském záměru, 

b) zajišťovat efektivní řízení projektu v souladu s vydanými metodickými pokyny, 

c) zajišťovat přípravu zadávací dokumentace projektu, zadávání výběrových řízení 

(veřejných zakázek) v souladu s příslušnými předpisy a realizaci smluv 

uzavřených s vybranými dodavateli, 

                                                
44 MPO. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007 - 2013. 

http://download.mpo.cz/get/27518/39165/452799/priloha001.pdf (6.12.2008) 



53 

d) ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům, 

e) vést oddělený účetní systém projektu nebo odpovídající účetní kód pro všechny 

transakce související s projektem, 

f) zajišťovat zavedení a udržování adekvátního vnitřního kontrolního systému, 

včetně finanční kontroly po celou dobu implementace projektu, 

g) předkládat žádosti o platby na standardních formulářích, přičemž předkladatel 

musí doložit, že uváděné výdaje odpovídají podmínkám projektů / smlouvě 

o financování; veškeré platební nároky musí být podloženy průkaznými 

účetními dokumenty, 

h) vést dokumentaci o projektu a zajišťovat dostupnost této dokumentace pro účely 

kontroly prováděné oprávněnými osobami a umožnit provedení kontroly 

na místě, 

i) neprodleně oznamovat všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv 

nebo souvislost s plněním závazku ze smlouvy, 

j) plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání zpráv o vývoji 

projektu, 

k) zajišťovat povinnou publicitu projektu.  

 

Ad.c) Pravidla pro výběr dodavatelů 

Pravidla stanovují postup příjemce dotace (dále jen zadavatel) při: 

1. aplikaci § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

zákon) tedy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná 

hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 

6 mil. Kč u stavebních prací), 

2. výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem 

(například nesplňuje definici dotovaného zadavatele dle zákona). 

 

Tato pravidla se nevztahují: 

• na zakázky či veřejné zakázky spolufinancované z Operačního programu 

Podnikání a inovace, v hodnotě nižší nebo rovné 500.000,- Kč bez DPH, 
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• na případy, kdy předmětnou zakázku provede zadavatel vlastní činností 

(např. formou aktivace), pokud to vyhlášený program a Pravidla 

způsobilých výdajů umožňují, 

• na veřejné zakázky, které je zadavatel povinen zadávat postupy dle 

zákona, 

• na nákup nemovitostí, kdy bude požadováno doložení znaleckého 

posudku, nebo přiložené cenové mapy dané lokality, příp. obdobného 

relevantního dokladu, 

• na nákup výhradních práv (např. patenty, ochranné známky aj.) 

v hodnotě vyšší než 500.000 Kč bez DPH, kdy je příjemce dotace 

povinen doložit znalecký posudek soudního znalce s oceněním práva, 

• na zakázky, které zákon výslovně vylučuje ze své působnosti (např. 

zakázky dle §§ 18, 19 zákona). 

 

Zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle 

předem stanovených kritérií. Zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít 

smlouvu s vítězným uchazečem resp. dodavatelem zakázky. Zadavatel není oprávněn 

měnit podmínky stanovené soutěží, tj. podmínky, které byly výsledkem zadávacího 

řízení a za kterých byla uzavřena smlouva (tj. např. formou dodatků ke smlouvě 

zvyšovat cenu, prodlužovat termíny plnění či dodání). 

O průběhu výběrového řízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro případnou 

kontrolu. Dokumentace z výběrového řízení na dodavatele musí být dostatečně 

průkazná. 

Zakázku nelze rozdělit s cílem vyhnout se výběrovému řízení. Shodné činnosti 

či nerozdělitelné dodávky či služby musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip 

účelu“). Další údaje o výběrovém řízení nalezne žadatel na stránkách MPO.45 

 

Ad.e) Při realizaci projektu je příjemce dotace povinen vést účetnictví podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a účtovat o majetku, 

                                                
45 MPO. Pravidla pro výběr dodavatelů. http://download.mpo.cz/get/34830/41118/489187/priloha024.pdf 

(28.12.2008) 
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příjmech a výdajích souvisejících s projektem na zvláštních analytických účtech 

(se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu), resp. na samostatné 

hospodářské středisko či zakázku, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není 

vykazován na projekt. Tuto evidenci je nutné vést již od počátku realizace projektu, 

jinak se příjemce vystavujete nebezpečí, že vynaložené výdaje nebude možné náležitě 

zkontrolovat a nebude na ně poskytnuta dotace. 

 

Ad.i) V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu 

s Podmínkami poskytnutí dotace, musí příjemce tuto skutečnost neprodleně oznámit 

prostřednictvím aplikace eAccount. 

Podstatné změny projektu vyžadují změnu Podmínek a Rozhodnutí. Každou změnu 

projektu je doporučeno nejprve konzultovat s příslušnou Regionální kanceláří 

CzechInvestu, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na 

poskytnutou podporu. 

Za změny vyžadující změnu Podmínek poskytnutí dotace jsou považovány především 

tyto: 

• posun termínu zahájení projektu (posun o více než 4 měsíce), 

• posun termínu ukončení projektu směrem do budoucna, 

• změny položek rozpočtu ve výši více než 20 % u jednotlivé položky 

rozpočtu, změna místa realizace projektu (pokud by tato změna měla vliv na 

výši podpory - dle regionální mapy; nelze povolit přemístění mimo ČR nebo 

na území hlavního města Prahy). 

Žádost o změnu v realizaci projektu vyžadující změnu Podmínek poskytnutí dotace je 

nutno podat do data, k němuž měla být stanovená povinnost příjemcem splněna. 

O změny nelze žádat v případě, pokud již proběhly, tedy ex-post. 

 

Ad.k) Příjemce dotace je povinen řídit se Pravidly pro publicitu. 

Tato pravidla popisují, jakým způsobem příjemce dotace zviditelňuje skutečnost, 

že projekt byl podpořen ze zdrojů Strukturálních fondů EU a prostředků státního 

rozpočtu ČR. Pro různé typy aktivit (stavby, pořízení technologií, tisk materiálů) 

v rámci projektu jsou stanoveny různé minimální požadavky na publicitu, které je nutné 

dodržet. 
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Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí 

informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF – 

Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je OPPI financován). K tomu příjemce 

podpory použije alespoň opatření uvedená pro jednotlivé typy projektů (způsobilých 

výdajů) v Pravidlech pro publicitu. Součástí opatření musí být vlajka EU a tzv. 

standardní text, viz níže:  

 

 

 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A MINISTERSTVO PR ŮMYSLU A OBCHODU ČR 
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
 

Zdroj: Osobní finance 

Obrázek 3 - Příklad publicity 
 

Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu, která není 

uložena v aplikaci eAccount (tj. především dokumentaci výběrových řízení na 

dodavatele, smlouvy s dodavateli, faktury, dodací listy apod.) včetně účetnictví po dobu 

10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace. 46 

3.1.2 Žádost o platbu dotace a kontrola 

Podpora je vyplacena zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu se 

podává formou elektronického formuláře přes eAccount  do 4 měsíců po skončení etapy 

nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace 

projektu. 

K žádosti o platbu je nutné doložit ke každému programu tyto povinné přílohy:  

• kupní smlouvy (kopie), 

• objednávky (kopie), 

• účetní doklady a doklady o úhradě (kopie),  

• smlouvy o bankovním účtu (kopie). 

 

                                                
46 RÉMANOVÁ, I. (2008). s. 58-59 
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U jednotlivých programů jsou uvedeny další specifické povinné přílohy. S žádostí 

o platbu předkládá příjemce dotace po ukončení realizace projektu i Závěrečnou zprávu. 

Formálně správná a kompletní žádost o platbu projde v agentuře procesem autorizace 

plateb a v případě, že se nezjistí žádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení. 

 

V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu / etapy projektu (tzn. po 

podání žádosti o platbu) může být u příjemce podpory vykonána kontrola na místě. [30] 

Vykonáváním kontroly na místě je pověřena agentura CzechInvest na základě Opatření 

ministra č. 11/2007. Pracovníci sekce strukturálních fondů (SSF) se budou zúčastňovat 

namátkově kontrol na místě u projektů před platbou podle čl. 13 nař. EK č. 1828/2006 

spolu s projektovými manažery agentury CzechInvest. Kontrola zahrnuje fyzické 

a finanční prověření jednotlivých projektů.47 

 

Vedle MPO jsou oprávněny vykonávat kontrolu tyto subjekty:48 

• CzechInvest, popř. ČMZRB, 

• Ministerstvo financí ČR, 

• Nejvyšší kontrolní úřad, 

• OLAF – Evropský úřad pro potírání podvodného jednání, 

• Evropský účetní dvůr, 

• Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. 

 

Příjemce dotace je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným 

kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak 

vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

                                                
47 Agentura CzechInvest. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007  

http://www.czechinvest.org/data/files/vyrocni-zprava-oppp-za-rok-2007-1094.pdf  (26.12.2008) 
48 MPO. Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace. 

http://download.mpo.cz/get/30622/39211/454737/priloha001.pdf (6.12.2008) 
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Příjemce dotace je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné 

informace a doklady související s realizací projektu, umožnit jim vstup do svých 

objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. 

Příjemce je má rovněž povinnost zajistit (např. úpravou této povinnosti ve smlouvě 

s dodavatelem), aby jeho dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady 

týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu. 

 

Další povinností je přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole bez 

zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a informovat 

o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který toto 

nápravné opatření uložil. 49 

3.1.3 Monitorování 

Monitoring probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Hlavním cílem 

monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání 

získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby 

z hlediska realizace projektů i celého programu. 

 

Příjemce dotace reportuje stanovené ukazatele za program a jejich hodnoty vykazuje 

ve zprávách z realizace. Tyto ukazatele jsou stanoveny v Plné žádosti v aplikaci 

eAccount.  Příjemce dotace má v aplikaci eAccount k dispozici kalendář, který uvádí, 

jaký typ zprávy je třeba vyplnit k příslušnému datu. 

 

Příjemce dotace opatří všechny zprávy elektronickým podpisem (podobně jako 

u registrační nebo plné žádosti). Příjemci vzniká povinnost k vyplnění zprávy na 

základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to i zpětně od doby zahájení projektu. 

Jestliže v době vydání Rozhodnutí již vypršely termíny pro podání zpráv z realizace, 

je příjemce dotace povinen tyto zprávy vyplnit s první zprávou po podpisu Rozhodnutí, 

nejpozději však do 30 dní (termín bude stanoven v aplikaci eAccount). Bez těchto zpráv 

nebudou Žádosti o platbu propláceny. 

 

                                                
49 RÉMANOVÁ, I. (2008). s. 58-59. 
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Příjemce dotace má v aplikaci eAccount k dispozici kalendář, který uvádí, jaký typ 

zprávy je třeba vyplnit k příslušnému datu. Monitorování jednotlivých projektů v 

dotačních programech je prováděno prostřednictvím následujících typů zpráv: 

 

1) Průběžná zpráva z realizace projektu (etapová nebo čtvrtletní) 

Průběžná etapová zpráva (PEZ) se podává s ŽoPl za etapu, tzn. je předkládána jen 

u projektů, které jsou etapizovány. 

Průběžná čtvrtletní zpráva (PCZ) se podává 5. den následující po skončení předmětného 

období.  

Průběžnou zprávu předkládá příjemce po podpisu Rozhodnutí, vždy za celé ukončené 

období (etapa, čtvrtletí) a to i zpětně od začátku realizace projektu před podepsaným 

Rozhodnutím (s první následující zprávou, nejpozději však do 30 dní po podpisu 

Rozhodnutí). Touto zprávou tak dokládá průběžnou realizaci projektu a jeho vývoj. 

 

2) Závěrečná zpráva z realizace projektu 

Závěrečná zpráva (ZZ) se podává s Žádostí o platbu za projekt nebo za poslední etapu. 

Závěrečnou zprávu předkládá příjemce dotace po ukončení realizace projektu současně 

s Žádostí o platbu. 

 

3) Monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu 

Doplňující zpráva (DZ) se podává do 5.1. druhého roku následujícího po sledovaném 

období. DZ se podává pro zachování kontinuity časové řady sledovaných údajů. 

Monitorovací zpráva (MZ) se podává do 5.1. druhého roku následujícího po 

sledovaném období. Doplňující zprávu podává příjemce podpory pouze jednou, a to 

následující rok po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu. V této zprávě 

jsou vykazovány monitorovací ukazatele za rok, který předchází roku, kdy bylo 

plánováno ukončení projektu. Pokud příjemce zahájí i ukončí projekt v jednom roce, 

nebude podávat Doplňující zprávu. 

 

Monitorovací zprávy podává příjemce podpory 1x za rok, a to druhý, třetí a čtvrtý rok 

následující po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu. V první 
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monitorovací zprávě jsou vykazovány monitorovací ukazatele za rok plánovaného 

ukončení projektu. 

 

Př. Podávání zpráv 

ZZ 16.5.2008 

DZ 5.1.2009 -> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2007 

1. MZ 5.1.2010 -> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2008 

2. MZ 5.1.2011 -> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2009 

3. MZ 5.1.2012 -> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2010 

Pokud bude zpráva z realizace obsahovat oddíl 4 – Monitorovací ukazatele, je příjemce 

dotace povinen vložit aktuální finanční výkaz (ve formě 602 XML formulářů) 

a následující přílohy do dokumentace zprávy: 

• Rozvaha – povinná příloha 

• Výkaz zisků a ztrát – povinná příloha 

• Daňové přiznání – povinná příloha 

• Příloha k dani z příjmu – povinná příloha 

• Zpráva auditora – nepovinná příloha 

 

Příjemce je také povinen předkládat poskytovateli dotace auditorem ověřený nebo 

statutárním orgánem podepsaný Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu k příslušnému datu dle 

ustanovení v Podmínkách. Příjemce dotace vloží požadované podklady prostřednictvím 

eAccountu do dokumentace projektu. Příslušné dokumenty opatří příjemce 

elektronickým podpisem a na nástěnku projektu vloží upozornění pro projektového 

manažera o vložení těchto dokumentů.50 

 

3.2 Analýza trhu - nabídka služeb v rámci Operačního programu 

Analýza trhu byla provedena pomocí informací z internetu, je zaměřena na 

Jihomoravský kraj, konkrétně okresy Brno-město a Brno-venkov. Firmy jsou seřazeny 

podle datumu vzniku/založení. 

                                                
50 RÉMANOVÁ, I. (2008). s. 58-59 
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Firmy: 

ECO - Management, s.r.o. - kompletní služby v rámci dotací (9.9.1992) 

GaREP, spol. s r.o.-  poradenství především pro instituce veřejné správy (14.4.1994) 

Asistenční centrum, a. s. - kompletní služby v rámci dotací (1.8.1995) 

RENARDS, s.r.o. - kompletní služby v rámci dotací (4.2.1997) 

Dring Consulting s.r.o. - kompletní služby v rámci dotací (29.9.1999) 

RAVEN EU Advisory, a.s. - specializace v rámci dotací, kompletní služby (18.4.2000) 

MBK Consulting, s.r.o. -  služby v rámci dotací, hlavní náplň certifikace ISO 

(17.9.2001) 

PAUL & BEER, s.r.o. - poradenství v rámci dotací (26.6.2002) 

Regionální poradenská agentura, s. r. o. - poradenství v rámci dotací (7.10.2002) 

Martin Žalmánek - kompletní služby v rámci dotací (6.6.2003) 

CzechInvest – zelená linka v poradenství v rámci OPPI (2.1.2004) 

EUFC CZ  s.r.o. - kompletní služby v rámci dotací (22.10.2004) 

Lift line s.r.o. - servis v oblasti účetnictví i dotací (11.5.2006) 

Genzio konsult, s.r.o. - poradenství především pro zemědělce (23.5.2006) 

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. - kompletní služby v rámci dotací (12.6.2006) 

Eurovision, a.s. - kompletní služby v rámci dotací (12.6.2006) 

GRAPES Education, s.r.o. - kompletní služby v rámci dotací (24.1.2007) 

Mgr. Dana Kalčíková - kompletní služby v rámci dotací (14.7.2008) 

 

V Jihomoravském kraji, konkrétně Brno-město a Brno-venkov působí minimálně 18 

firem, které se zabývají kompletním servisem nebo poradenstvím ohledně různých 

dotací. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

4.1 Představení vybrané firmy 

V následující podkapitole představím firmu, která má zájem rozšířit své působení i na 

oblasti služeb v rámci čerpání podpor z OPPI. OPPI z důvodu, že většina klientů-

podnikatelů by měla zájem o tento operační program. 

4.1.1 Název, sídlo a základní údaje o firmě 

Název firmy:  ID CONSULT s.r.o. 

Sídlo firmy:   Šumavská 31, 602 00  Brno 

IČO:              26925435 

DIČ:             CZ-26925435 

Jediná majitelka a jednatelka firmy:     Ing. Eva Indrová 

 

4.1.2 Historie 

Účetnictví a daně zpracovává Ing. Eva Indrová od roku 1992, kdy zahájila 

podnikatelskou činnost jako fyzická osoba v oboru vedení účetnictví. Živnostenský list 

jí byl vydán na Živnostenském úřadě města Brna. Protože se v praxi ukázalo, že je 

nezbytné klientům nabídnout i daňové poradenství, složila v roce 1998 zkoušky 

daňového poradce a byla zapsána do seznamu Komory daňových poradců. V roce 2004 

založila společnost ID CONSULT s.r.o. 

4.1.3 Předmět podnikání firmy 

ID CONSULT v současnosti nabízí kompletní servis při vedení účetnictví či daňové 

evidence, od vyzvednutí dokladů až po odevzdání daňového přiznání na FÚ a jednání 

na všech úřadech. Dále vede mzdovou agendu, jejíž součástí je i veškerý styk s úřady. 

Klienti tak obdrží kompletně zpracovanou mzdovou agendu včetně převodních příkazů 

pro odvody z mezd a výplat zaměstnanců bankovním převodem.  

Snahou firmy je maximálně vyjít vstříc klientovi, tak aby vůbec nemusel jednat s úřady 

a účetnictví jej co nejméně zatěžovalo. 
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4.1.4 Kompletní podrobný seznam nabízených služeb  

Daňová evidence  

Pro drobné živnostníky, kteří nejsou účetní jednotkou, dříve účtujícími v soustavě 

jednoduchého účetnictví, nabízí zpracování daňové evidence. Konkrétně jde o: 

• peněžní deník, knihy závazků a pohledávek,  

• pokladní kniha, účetní závěrka,  

• evidence hmotného a nehmotného majetku,  

• zpracování DPH, silniční daň,  

• zpracování daňového přiznání fyzických osob,  

• projednání přehledů na sociální správě a zdravotní pojišťovně,  

• zastupování klienta před finančním úřadem,  

• daňové poradenství,  

 

Účetnictví  

V nabídce zpracování účetnictví v zákonem stanoveném rozsahu včetně zpětných 

rekonstrukcí, kontrol účetnictví nebo jeho částí jako jsou: 

• hlavní kniha, účetní deník,  

• knihy závazků a pohledávek,  

• pokladní kniha, účetní závěrka  

• evidence hmotného majetku,  

• zpracování DPH, silniční daň,  

• zpracování daňového přiznání právnických osob,  

• projednání přehledů na sociální správě a zdravotní pojišťovně,  

• zastupování klienta před finančním úřadem,  

• daňové poradenství,  

 

Pro klienty, kteří si zpracovávají svou daňovou evidenci a účetnictví samostatně, 

je firma připravena zajistit metodické vedení při zpracování závěrek a zhotovení 

účetních výkazů. 
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Zpracování mezd  

Komplexní servis při vedení mzdové agendy. 

• vyhotovení pracovní smlouvy,  

• přihlášení a odhlášení pracovníka na MSSZ a zdravotní pojišťovně,  

• měsíční výpočet mzdy, roční zúčtování mezd,  

• zasílání přehledů na MSSZ a zdravotní pojišťovnu,  

• vedení mzdových listů,  

• zastupování při kontrole na sociální a zdravotní pojištění,  

• výčetka mezd, příkazy k úhradě mezd.  

 

Daňové poradenství: 

• zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob,  

• zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob,  

• zpracování daňového přiznání k silniční dani,  

• zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty,  

• odklad podání daňového přiznání,  

• zastupování klienta před finančním úřadem.  

Firma nabízí zpracování v zákonem stanoveném rozsahu. 

 

4.1.5 Současná situace ve firmě 

Firma se stará o několik dlouhodobých klientů, kterými jsou malé a střední 

podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby podnikající v různých odvětvích 

obchodu a služeb. Klientům poskytuje kompletní servis při vedení účetnictví či daňové 

evidence. 

V roce 2007 byla firma vysoce likvidní a stabilní. Hospodářským výsledkem byl malý 

zisk.  

 

SWOT analýza  

Silné stránky firmy: 

• Dlouholeté působení v oblasti účetnictví a daní 

• Velké množství získaných zkušeností 



65 

• Pečlivost, dochvilnost 

• Kompletnost poskytovaných služeb 

 

Slabé stránky firmy: 

• Nevýrazná marketingová strategie v oblasti reklamy 

• Působení na trhu s velkou konkurencí 

• Dlouhodobě malý hospodářský výsledek a stejný počet zákazníků 

 

Příležitosti firmy: 

• Získání nových klientů na základě doporučení klientů stálých 

• Zviditelnění firmy na trhu pomocí reklamy 

• Získání nových klientů pomocí osobních jednání v jednotlivých firmách 

• Zviditelnění se na školeních pro firemní účetní 

• Poradenství a služby v rámci podpor z OPPI 

 

Hrozby prostředí: 

• Rostoucí konkurence 

• Neplatící klienti 

• Zisk nižší než náklady 

 

4.2 Tvorba a formulace doporučení činností  

Podnikatelé podnikající na území České republiky dostali v rámci druhého 

programového období 2007 – 2013 velkou šanci získat finanční podporu z programu 

Operačního programu Podnikání a Inovace.  

Zákazníci vybrané firmy mají několik možností jak získat podporu. Z jejich rozhodnutí 

následně vyplývají úkoly i pro firmu ID Consult s.r.o.. Obecně vzato není možné 

vytvořit univerzální jednoznačný návod aplikovatelný na všechny programy. Tyto 

programy se od sebe liší svým obsahem, ale i jednotlivé výzvy mají různé požadavky na 

žadatele a s tím související agendu. 
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4.2.1 Modelové situace  

Doporučení činností firmy ID Consult s.r.o. jsem pro lepší názornost vytvořila na 

několika následujících modelových situacích.  Vždy nejprve uvádím stručný popis 

situace a následně doporučené činnosti. Doporučení jsem zpracovala na základně 

poznatků z podkapitol Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a Analýza 

požadované agendy při získání a řešení úkolů v rámci OPPI. 

 

Situace č.1 

Zákazník – zájemce o podporu se rozhodne pro získání podpory, při zpracování žádosti 

o dotaci a dalším řízení realizace projektu s využitím svých vlastních zaměstnanců nebo 

zájemce o podporu se rozhodne pro získání podpory a to s pomocí specializované 

poradenské firmy. Po firmě ID Consult s.r.o. chce pouze dodávat podklady. 

 

Doporučení pro firmu ID Consult s.r.o.: 

• Zjistit již v prvopočátku název programu seznámit se s podmínkami. 

• Poskytovat zákazníkovi požadované přílohy (výkazy, přiznání atd.). 

• Zajistit si, aby zákazník neprodleně po schválení RŽ sdělil datum tohoto 

schválení. (Ve většině případů od tohoto data mohou být výdaje vynaložené 

v souvislosti s projektem považovány za uznatelné. Není to však pravidlem. 

Přesné datum zákazník zjistí až z Podmínek poskytnutí dotace.) 

• Seznámit se s projektem zákazníka. 

• Seznámit se s Podmínkami poskytnutí dotace. 

• Ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům. 

• Účtovat vynaložené výdaje dle stanovených pravidel programu. 

• Poskytovat zákazníkovi v průběhu celé doby požadované dokumenty. 

• Plnit podmínky týkající se účetnictví stanovené v Podmínkách poskytnutí 

dotace. 

• Spolupracovat s kontrolním orgánem. 

• Uchovávat stanovené dokumenty požadovanou dobu stanovenou v Podmínkách 

poskytnutí dotace. 
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Všechny případné nejasnosti lze konzultovat s pracovníky CzechInvestu, MPO nebo 

najmutou specializovanou poradenskou společností. 

 

Situace č. 2 

Zákazník – zájemce o podporu požádá firmu ID Consult s.r.o. o poskytování 

poradenství k získání podpory. Veškeré úkoly si zajišťuje sám. 

 

• Základní předpokladem je, aby měl zákazník jasnou představu o projektu, který 

chce realizovat. Záměr musí být dostatečně efektivní a udržitelný. 

• Na základě představy o projektu přezkoumat programy dle jejich základních 

charakteristik. Nalezené vhodné programy prozkoumat detailně – především 

jejich závazné Podmínky. Výsledky šetření sdělit zákazníkovi. 

• Poradit zákazníkovi ohledně založení účtu v aplikaci eAccount. Zákazník na 

základě získaných přihlašovacích údajů a založení Master účtu vkládá 

registrační žádost a požadované přílohy, přesně dle pokynů vybraného 

programu. 

• Zajistit si, aby zákazník neprodleně po schválení RŽ sdělil datum tohoto 

schválení (pokud sama firma nemá založen přístup na nástěnku projektu 

v eAccountu a tudíž na email oprávněné osoby také chodí zprávy o veškerých 

skutečnostech k projektu). Ve většině případů od tohoto data mohou být výdaje 

vynaložené v souvislosti s projektem považovány za uznatelné. Není to však 

pravidlem. Přesný datum zákazník zjistí až z Podmínek o poskytnutí dotace. 

• Poskytnout rady týkající se sepsání projektu, vyplnění plné žádosti a zajištění 

dalších povinných příloh. 

• Doporučit plnit projekt v období po akceptaci plné žádosti. 

• Seznámit se s Podmínkami poskytnutí dotace a poradit zákazníkovi se 

zajištěním dalších příloh potřebných k předložení při podpisu grantové smlouvy.  

• Poskytnout poradenství s výběrovým řízením na dodavatele.  

• Ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům. 

• Účtovat vynaložené výdaje dle stanovených pravidel. 

• Poskytovat zákazníkovi v průběhu celé doby požadované dokumenty. 

• Plnit podmínky týkající se účetnictví stanovené v Podmínkách. 
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• Spolupracovat s kontrolním orgánem. 

• Poskytovat poradenství týkající se monitoringu a podávání žádostí o platbu. 

• Uchovávat stanovené dokumenty požadovanou dobu stanovenou v Podmínkách. 

 

Všechny případné nejasnosti lze konzultovat s pracovníky CzechInvestu nebo MPO. 

 

Situace č. 3 

Zákazník – zájemce o podporu požádá firmu ID Consult s.r.o. o zajištění veškeré služby 

spojené se získáním podpory. 

 

• Základní předpokladem je, aby měl zákazník jasnou představu o projektu, který 

chce realizovat. Záměr musí být dostatečně efektivní a udržitelný. 

• Na základě představy o projektu přezkoumat programy dle jejich základních 

charakteristik. Nalezené vhodné programy prozkoumat detailně – především 

jejich závazné Podmínky. Výsledky šetření sdělit zákazníkovi. 

• S pomocí zákazníka založit účet v aplikaci eAccount. Po dohodě se zákazníkem 

a stanovení jasných pravomocí na základě získaných přihlašovací údajů 

a založení Master účtu vložit registrační žádost a požadované přílohy, přesně dle 

pokynů vybraného programu. 

• V případě nutnosti opravit nebo doložit další údaje dle požadavků přiděleného 

projektového manažera. 

• Zjistit z aplikace datum schválení registrační žádosti. (Ve většině případů od 

tohoto data mohou být výdaje vynaložené v souvislosti s projektem považovány 

za uznatelné. Není to však pravidlem. Přesný datum zákazník zjistí až 

z Podmínek.) 

• Ve spolupráci ze zákazníkem sepsat projekt, vyplnit v aplikaci plnou žádost 

a zajistit doložení dalších povinných příloh. 

• V případě nutnosti opravit nebo doložit další údaje dle požadavků přiděleného 

projektového manažera. 

• Doporučit začít plnit projekt v období po akceptaci plné žádosti. 

• Seznámit se s Podmínkami poskytnuté dotace a zajistit zákazníkův souhlas 

s nimi. Podmínky poslat spolu s dalšími přílohami potřebnými k předložení při 
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podpisu grantové smlouvy zpět agentuře. V případě nesouhlasu kontaktovat 

projektového manažera.  

• Plnit podmínky stanovené v Podmínkách především dodržovat Pravidla pro 

publicitu, zajišťovat dle Podmínek výběrové řízení, ověřovat faktury a jejich 

proplácení dodavatelům, účtovat vynaložené výdaje dle stanovených pravidel 

a další úkoly uvedené v Podmínkách. 

• Plnit úkoly týkající se monitoringu ve stanovených termínech. 

• Po ukončení realizace projektu podat žádost o platbu a doložit požadované 

přílohy.  

• Spolupracovat s kontrolním orgánem. 

• Uchovávat stanovené dokumenty požadovanou dobu stanovenou v Podmínkách. 

• V rámci monitoringu zasílat požadované zprávy i po ukončení realizace 

projektu. 

Všechny případné nejasnosti lze konzultovat s pracovníky CzechInvestu nebo MPO. 

4.2.2 Základní doporučení pro zájemce o dotaci  

V této kapitole jsem vypracovala základní přehled bodů, které jsou nutné (nikoli 

postačující) k získání a udržení dotace:  

 

• mít kvalitní podnikatelský záměr a projekt, 

• vyhledat příslušnou dotaci (i pomocí odborníků), 

• přečíst si Výzvu dotace a k ní vztahující se Podmínky poskytnutí dotace, 

• řídit se Pokyny pro žadatele a příjemce dotace, 

• zajistit si přístup do internetové aplikace eAccount na stránkách CzechInvestu 

(podmínkou je mít elektronický podpis a založit si Master účet), 

• vyplnit registrační žádost v aplikaci a k ní doložit příslušné přílohy. (Vyplnění 

výše dotace – ta je již závazná a dá se pouze snížit.), 

• po schválení registrační žádosti vyplnit žádost plnou a k ní doložit příslušné 

přílohy, 

• po schválení plné žádosti je třeba si přečíst žadateli zaslané Podmínky 

poskytnutí dotace a ty pak podepsané vrátit zpět implementační agentuře, 
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• je třeba plnit závazné Podmínky poskytnutí dotace (obsahují např. Pravidla pro 

výběr dodavatelů, povinnost vést účetnictví, řídit se Pravidly pro publicitu atd.), 

• předkládat průběžné zprávy z realizace projektu (etapová nebo čtvrtletní), 

• po ukončení realizace projektu předložit Závěrečnou zprávu z realizace projektu 

a Žádost o platbu dotace a doložit příslušné přílohy, 

• spolupracovat s kontrolními orgány, 

• předkládat Monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu (po dobu dalších 

4 let), 

• všechny žádosti, dokumenty, zprávy a přílohy dodávat do stanovených lhůt, 

• uchovávat stanovené dokumenty požadovanou dobu stanovenou v Podmínkách. 

 

Základní doporučení pro zájemce o dotaci jsem zpracovala na základně poznatků 

z podkapitol Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a Analýza požadované 

agendy při získání a řešení úkolů v rámci OPPI. 

 

4.2.3 Nejčastější chyby při získání a udržení dotace 

Pro zajištění dobré kvality poskytovaní služeb firmou ID Consult s.r.o. je třeba dát 

pozor na hrubé chyby během projektového cyklu, zejména na: 

• nejasný záměr, nesoulad cílů projektu s cíli programu - špatně zvolený dotační 

program, 

• ukončení výzvy k podávání žádostí do programu - registrační žádost nepodaná 

včas, 

• nezaslané povinné přílohy, resp. chybějící přílohy nebo přílohy ve špatném 

formátu, 

• vyvarovat se přesvědčení, že na podporu má nárok každý, 

• špatně podaná plná žádost nebo její přílohy, 

• zásadní nedostatky v obsahu projektu (nereálnost, neudržitelnost, atd.), 

• nedodržení stanovených lhůt, 

• výběrová řízení, uskutečněná bez ohledu na podmínky zákona o veřejných 

zakázkách nebo podmínky programu, dle situace, která je aktuální pro klienta, 

• neplnění závazných ukazatelů projektu, 
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• nedodržení pravidel publicity programu, 

• špatná fakturace k projektu, 

• neudržení výsledků projektu po dobu stanovenou programem, 

• monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti projektu nepodány 

v požadovaných termínech.  
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Závěr 

 

V práci jsem se zaměřila na problematiku získávání a udržení podpor ze strukturálních 

fondů Evropské unie a to konkrétně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

2007-2013. 

 

 V teoretických východiskách práce jsem popsala důležité historické momenty vzniku 

dílčích fondů a strategické dokumenty regionální politiky. Zaměřila jsem se i na 

základní informace o prvním zkráceném programovém období a druhém programovém 

období. Následoval popis agendy zpracovávané uchazečem žádajícím o dotaci v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. 

 

V kapitole „Analýza problému a současné situace“ jsem jednak analyzovala 

požadované agendy při získání a řešení úkolů v rámci OPPI, a také jsem analyzovala trh 

- nabídku služeb v rámci zvoleného Operačního programu. 

 

V poslední části jsem seznámila čtenáře s činností firmy ID CONSULT s.r.o. V rámci 

kapitoly Tvorba a formulace doporučení činností jsem uvedla několik modelových 

situací a jejich řešení. Nechybí základní doporučení pro zájemce o dotaci a uvedení 

nejčastějších chyb při získání a udržení dotace. 

 

Při tvorbě této práce jsem narazila na několik faktů. 

Osoby, které mají již jasný záměr  a zjišťují možnosti programů naráží na roztříštěnost a 

složitost dokumentů. Některé dokumenty jsou uvedeny na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu, další na stránkách CzechInvestu. Bohužel neexistuje jednoznačný 

seznam (nebo výčet) závazných dokumentů, které jsou relevantní pro žadatele. Žadatel 

pak může být snadno uveden v omyl zjištěním skutečností v dalších dokumentech. 

Některé údaje vztahující se k dotacím se mění v rámci jednotlivých výzev a je nutné 

pečlivě sledovat aktuální informace. 

Žadatelé jsou nezřídka přesvědčeni, že získáním dotace povinnosti končí. Jejich 

přesvědčení je mylné. Jak v práci uvádím, získáním dotace vše teprve začíná. Pokud 

žadatelé neplní své povinnosti, mohou přijít o část nebo i celou dotaci. 
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Dalším problémem je aplikace eAccount, která je plně funkční až od poloviny roku 

2008. Zájemci o dotaci mají obavu ze složitosti samotné aplikace (dříve byli dokumenty 

vytvářeny ve Microsoft Wordu a Excelu a posílány poštou). V aplikaci se také objevují 

chyby, které jsou postupně odstraňovány. 

 

I přesto, že není snadné a automatické získat dotaci, doufám, že firma ID CONSULT 

s.r.o. se při rozšiřování svých služeb rozhodne zabývat danou problematikou.  
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Seznam použitých zkratek 

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

DZ - Doplňující zpráva 

EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGGF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

EFF - Evropský rybářský fond 

ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF - Evropský sociální fond 

EU - Evropská unie 

FIFG - Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu / Finanční nástroj na orientaci 

rybolovu 

FÚ - Finanční úřad 

HDP - hrubý domácí produkt 

HND - hrubý národní důchod 

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova 

HSS - Hospodářská a sociální soudržnost 

ISPA - Nástroj předvstupních strukturálních politik 

ICT  - Informační a komunikační technologie 

IČ - Identifikační číslo 

JPD - Jednotný programový dokument 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZ  - Monitorovací zpráva 

NACE - Klasifikace ekonomických činností (dříve OKEČ) 

NUTS - klasifikace územních statistických jednotek  

OPI - OP Infrastruktura 

OPPP - OP Průmysl a podnikání 

OPRLZ  - OP Rozvoj lidských zdrojů  

OPRVMZ  - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

PCZ - průběžná čtvrtletní zpráva 

PEZ - průběžná etapová zpráva 

PRV - Program rozvoje venkova 
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RŽ - Registrační žádost  

SROP - Společný regionální operační program 

ÚSČ - Územně samosprávné celky 

ZZ  - Závěrečná zpráva  

ŽoPl - Žádost o platbu 
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Slovník pojmů a použité terminologie 

Acquis communautaire - Pojem acquis communautaire neboli komunitární právo 

pochází z francouzštiny a v přeneseném překladu znamená zhruba "to, čeho bylo 

dosaženo". Bývá používán pro označení velmi rozsáhlé sbírky právních aktů EU, 

které byly přijímány po celou dobu její existence. V době vstupu ČR do EU čítal jejich 

soubor na 85 tisíc stran textu.  

Alokace - alokace je objem finančních prostředků určený pro konkrétní oblast podpory 

nebo prioritní osu v rámci operačního programu. 

de minimis - Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", 

neboť se právně nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod 

mezi členskými státy), a proto podpory, respektive schémata podpory, poskytovaná 

v souladu s pravidlem de minimis nemusí být Evropské komisi ani oznamována. 

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de 

minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši 

odpovídající částce 200 000 EUR.  

ICT  - Informační a komunikační technologie; tímto termínem se rozumí hardwarové 

a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. 

JPD - Jednotný programový dokument je dokument schvalovaný Evropskou komisí pro 

účely financování projektů v regionech, které v období 2000-2006 nenaplňovaly 

podmínky pro podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (Cíl 1), 

protože jejich výkonnost je dle makroekonomických ukazatelů ve srovnání s regiony 

EU na vysoké úrovni (HDP vyšší než 75 % HDP v Evropě). 

Klastr - příjemce podpory - územně koncentruje a koordinuje síť spolupracujících 

firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí 

a organizací, jejichž kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. 

Phare - představuje hlavní kanál finanční a technické spolupráce s cílem pomoci zemím 

střední a východní Evropy v přípravě na jejich vstup do EU. 

SAPARD - Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství 

a rozvoje venkova / Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 
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