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ÚVOD  
Různé podoby investičních pobídek, dotací či úlev, jsou poskytovány v podstatě  

ve všech zemích Evropské unie, OECD i v rozvojových zemích. Jejich úkolem je zlepšit 

situaci určitého podniku v dané zemi, který si o podporu zažádá a má na ni nárok.  

Pro mnoho firem jsou tyto získané prostředky významnou podporou, které jim umožní 

úspěšný start nebo rozvoj podnikání. Navíc v dnešní době se velice rychle mění 

podmínky, ve kterých podnikatelské subjekty působí. Neustále se zrychluje 

technologický vývoj. Zákazník je stále náročnější a konkurence stále silnější. Pokud  

se podnik není schopen přizpůsobovat (třeba i z důvodu nedostatku finančních 

prostředků), nemůže být úspěšný.  

 

Téma podpory podnikání je aktuální a pro některé podniky velmi přínosné. Investiční 

pobídky (dále IP) jsou využívány bez ohledu na politické uspořádání v zemi nebo 

specifickou ekonomickou politiku státu. Například v USA byly nabízeny za vlády 

republikánů i demokratů, ve Velké Británii zaznamenaly velký rozvoj za vlády 

Margaret Thatcherové, a to zejména na pomoc restrukturalizaci Walesu, Skotska  

a některých méně rozvinutých regionů Anglie. Největší úspěch přinesly zemím jako 

jsou Irsko, Portugalsko nebo Španělsko, kde pomohly v tradičně zemědělských zemích 

rozvinout vysoce exportně orientované sektory průmyslu  s vysokou přidanou hodnotou, 

např. automobilový průmysl, mikroelektroniku nebo vývoj softwaru. V nedalekém 

Maďarsku se podařilo vytvořit předtím téměř neexistující výrobu osobních automobilů  

a rozvinout výrobu elektroniky. Největší potenciál zahraničních investic je v oblasti 

know-how a moderní technologie. (18) 

 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie. Jejím cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů  

a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká 

republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie. V období 2007-2013 může naše 

země, ke zlepšení životní úrovně obyvatel, čerpat z fondů EU přibližně 752,7 miliard 

Kč (částka odpovídá asi 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007). (31) 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží usměrňovat nové investice do oblastí 

s vysokou nezaměstnaností. Jako příklad lze uvést Ostravsko. Krajům a obcím v těchto  

oblastech je poskytována dotace na vybudování technické infrastruktury, což vede 
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k vytváření průmyslových zón. Dalším lákadlem pro investory jsou podpory  

na vytváření pracovních míst a také zvýhodněný převod pozemků vlastněných státem, 

Pozemkovým fondem ČR nebo obcemi. 

 

V první části práce, která je zaměřena na teoretické poznatky, nejdříve představím 

investiční pobídky – jejich právní úpravu, přehled nabízených pobídek v České 

republice, postupy pro potenciální žadatele a jejich význam v ekonomice. Dále 

pojednám o fondech Evropské unie – na co jsou zaměřeny, jak a kdy je z nich možné 

čerpat dotace. Informace ještě velmi stručně doplním možností využití transferových 

cen a odpočtu nákladů na výzkum a vývoj, a také smyslem a strukturou podnikatelského 

plánu, který je nutnou a velmi důležitou součástí žádosti o podporu.  

 

Praktická část diplomové práce bude zaměřena na návrh využití a získání prostředků  

pro zamýšlenou investici ve společnosti FEI Czech Republic s.r.o., která sídlí v Brně  

a zabývá se výrobou elektronových mikroskopů. Seznámení s firmou a jejími výrobky 

bude náplní druhé kapitoly. Ve třetí části práce pak veškeré poznatky aplikuji  

na zamýšlený investiční projekt společnosti, navrhnu vhodný program pro čerpání 

podpory, vyplním konkrétní žádost a vypracuji podnikatelský plán. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 
ZPRACOVÁNÍ 
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat možnosti nabízených podpor v České 

republice a seznámit se s podmínkami jejich využití. Na základě zjištěných informací 

potom navrhnout jejich aplikaci na konkrétní investiční projekt společnosti FEI Czech 

Republic s.r.o.  

 

Cílem první části práce je stručně obsáhnout problematiku podpory podnikání. Hlavně 

se zaměřím na investiční pobídky a dotace ze strukturálních fondů EU, na jejich obsah, 

podmínky čerpání a sestavení žádosti o podporu. Také zjistím v jaké míře jsou 

využívány v České republice. Vzhledem k zamýšlené investici společnosti FEI,  

na kterou chce získat některou z podpor,  krátce představím i smysl podnikatelského 

plánu a jeho strukturu.  

 

Ve druhé kapitole diplomové práce představím společnost FEI Czech Republic s.r.o.  

a její předmět podnikání. Dle projektu, který chce firma realizovat, navrhnu ve třetí části 

práce využití vhodné dotace či investiční pobídky, ze které bude možné čerpat  podporu. 

Na základě konkrétních požadavků zvoleného programu vyplním žádost a sestavím 

podnikatelský plán. Cílem praktické části práce je tedy aplikovat teoretické poznatky  

na investiční záměr FEI Czech Republic s.r.o. a zjistit program a výši podpory, na který  

má za tímto účelem nárok. 

 

V práci použiji metody třídění a analýzy. Veškeré materiály, ze kterých budu vycházet, 

uvedu v seznamu použitých zdrojů. 
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1  FORMY PODPORY V ČESKÉ REPUBLICE  
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) vyhlašuje na určité omezené období 

různé formy podpory podnikání. Ty jsou financovány buď ze státního rozpočtu nebo  

z fondů Evropské unie. V této části budou stručně představeny podpory poskytované 

v České republice a možnosti jak tyto prostředky získat. 
 

1.1 Investiční pobídky 
Investiční pobídky (dále jen IP) definuje OECD jako „specifické výhody nabízené 

vládou dané země za účelem získání zahraniční investice“. Investiční pobídky se dělí  

na fiskální (např. daňové úlevy), finanční (dotace) a regulativní (např. specifické 

ekonomické či celní zóny).  

 

Díky postupující globalizaci ekonomiky v posledních dvaceti letech, roste objem 

přímých zahraničních investic (dále jen PZI). Roste objem poskytovaných IP, jelikož 

jsou přínosné pro rozvoj hostující ekonomiky, a to zejména u zemí nebo regionů, které 

procházejí transformací či restrukturalizací. Poptávka (počet států, které chtějí získat 

zajímavé projekty PZI) výrazně převyšuje nabídku (počet projektů PZI). Nárůst 

můžeme demonstrovat na příkladu USA, kde pro výstavbu nové automobilky Honda, 

byly v 80. letech poskytnuty IP ve výši 4 000 USD na jedno pracovní místo, 

 a v 90. letech to bylo pro podobné projekty firem BMW a Mercedes Benz ve výši mezi 

100 000 až 150 000 USD. 

 

Co se týká podoby aplikace IP, většina států poskytuje určitou kombinaci pobídek, která 

vychází z dané situace v zemi a jejích možností. V Evropské unii poskytují daňové 

pobídky země jako Irsko, Francie a Lucembursko. Německo nebo Velká Británie 

naopak více využívá přímé dotace. V Asii je to ještě navíc rozšířená pobídka v podobě 

bezcelních zón a podobných regulatorních opatření.  

 

V ČR je systém IP kombinací fiskálních a finančních pobídek, kde hlavní pobídkou  

je sleva na dani z příjmu právnických osob. Rozpočet ČR totiž neumožňuje poskytovat 

tak štědré dotace jako v Německu a navíc tuto pobídku firma čerpá úměrně rozvoji 

svých aktivit. Tato pobídka firmy v rámci nadnárodních korporací stimuluje k přenosu 

vetší části výroby do České republiky. Martin Jahn (bývalý generální ředitel agentury 
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CzechInvest)  zdůrazňuje, že pro státní rozpočet je to náklad pouze hypotetický.  

Má za to, že většina firem, které IP získaly, by bez jejich poskytnutí do ČR 

neinvestovala a daňová povinnost by tedy vůbec nevznikla. (18) 

 

1.1.1 Rozhodování investorů a role investičních pobídek  
Firmy, které v ČR získaly IP, zvažovaly jako konkurenční lokality zejména Polsko, 

Maďarsko, ale i Německo. Tedy země, které poskytují IP ve stejné nebo ještě větší míře 

než ČR. Z průzkumu, který pro společnost PricewaterhouseCoopers provedla firma 

Opinion Window  vyplývá, že hlavními faktory pro umístění investice do ČR jsou cena 

pracovní síly, vzdělanost a kvalifikace pracovní síly, investiční pobídky a geografická 

poloha (uvedeno v náhodném pořadí). Další faktory, jako naše makroekonomická  

a politická stabilita, jsou podmínkami zcela nezbytnými a bez nich by ČR nebyla vůbec 

zvažována.  

 

Je zřejmé, že nikdo v ČR neinvestuje jen proto, že získá pobídky. Ostatní faktory jako 

již zmiňovaná cena, kvalita a dostupnost pracovní síly nebo úroveň infrastruktury,  

jsou pro investory mnohem důležitější. IP však hrají velkou roli ve finální fázi, kdy  

se rozhoduje mezi dvěma až třemi lokalitami, které mají velmi podobné podmínky. 

Cílem IP je tedy stimulovat firmy, aby určité typy investičních projektů, které jsou  

pro ekonomiku výrazným přínosem, byly realizovány v ČR a nikoli v konkurenčních 

zemích. Po zkušenostech s pilotními projekty byly investiční pobídky schváleny 

v podobě zákona č.  72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Právní úpravou se budu 

podrobněji zabývat v kapitole 1.1.4 a 1.1.5. (18)   

 

1.1.2 Vliv zahraničních investic na ekonomiku ČR  
Český statistický úřad i někteří analytici se shodují v tom, že za oživením českého 

hospodářství stojí zejména zahraniční investice. V roce 1999 došlo k obratu v poklesu 

průmyslové a stavební výroby a od roku 2000 dosahuje ČR poměrně významného růstu 

HDP. Také nezaměstnanost prokazuje od roku 1999 mírně klesající tendenci, a to i přes 

výrazné propouštění jak v oblasti služeb, tak i v průmyslu. Je však nutno dodat,  

že příchod nových investorů nemusí nutně znamenat snížení nezaměstnanosti. Často 

dochází k zefektivnění výroby či služeb a tedy i ke snížení počtu zaměstnanců 

popřípadě jejich zachování - v poslední době sledujeme spíše tento trend. 
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Tržby průmyslových podniků se zahraniční majetkovou účastí rostou výrazně rychleji 

než průměr a jejich podíl na celkovém exportu je již více než 60 %. Při analýze 

pobídkových investorů bylo zjištěno, že tři čtvrtiny těchto firem vyváží více než 70 % 

své produkce. Přitom polovina vyváží více než 95 % produkce. Lze tedy říci, že tyto 

firmy mají malý vliv na konkurenční prostředí v ČR, protože odbyt jejich výrobků  

je převážně v zahraničí. 

  

Zlepšuje se také struktura investic. Oproti 90. létům, kdy vedle automobilového 

průmyslu byly hlavními obory textilní, dřevařský nebo stavební průmysl, od roku 2000 

převažuje elektronický průmysl a objevuje se stále více projektů v přesném strojírenství, 

farmacii nebo zdravotnickém průmyslu. Stále více investorů také připojuje k montážním 

závodům výzkumná a vývojová centra. Jako příklad je možno uvést firmy  Bosch  

či  FEI.  

 

Analýza MPO  ukazuje, že projekty podpořené investičními pobídkami, mají výrazně 

vyšší přidanou hodnotu na zaměstnance a menší podíl práce na přidané hodnotě,  

než průměr českého průmyslu. Toto ukazuje, že se u nás průmyslová základna díky 

těmto projektům modernizuje a zkvalitňuje. (18) 

 

1.1.3 Názory na investiční pobídky v tržním prostředí 
Často diskutovaným problémem je, zda jsou investiční pobídky nástrojem, který  

je žádoucí udržovat z hlediska zachování tržního prostředí bez zásahů, které některé 

subjekt zvýhodňují. Nejvýraznějšími osobnostmi na tomto poli jsou Tomáš Hruda 

(generální ředitel agentury CzechInvest) a Martin Jahn (bývalý generální ředitel 

CzechInvestu), kteří IP jednoznačně podporují. Na druhém pólu stojí jejich odpůrci, 

např. Václav Klaus (prezident republiky)  nebo Petr Mach (výkonný ředitel Centra  

pro ekonomiku a politiku). 

 

První dva jmenovaní jsou přesvědčeni, že je třeba rozlišit mezi prostředím ČR  

a globální ekonomikou. Při globálním pohledu není možné mluvit o tom, že české IP 

způsobují distorzi trhu. Jsou poskytovány v prostředí, kde je poskytuje i naprostá 

většina ostatních států. Z pohledu české ekonomiky lze do určité míry mluvit o narušení 

hospodářské soutěže, ale to je vyváženo přínosy investic. Míru narušení a také 
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maximální výši pobídky určuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zejména  

podle následujících faktorů: 

• struktura a počet vytvořených pracovních míst ve vztahu  k výši 

nezaměstnanosti   v regionu 

• charakter investice ve vztahu k výši HDP regionu 

• předpokládaná přidaná hodnota produkce 

• vliv na obchodní bilanci České republiky 

• vliv investice na umístění dalších investičních projektů v ČR 

 

Výše podpory (IP) je omezená. Pokud například firma vyčerpá maximální výši 

podpory například v šestém roce od počátku projektu, přestává využívat slevu na dani. 

Není tedy pravda, že všichni pobídkoví investoři nebudou platit daně deset let. Nebudou 

je platit pouze do vyčerpání limitu, což je u mnoha firem dříve. (18) 

 

Na druhou stranu odpůrci IP si myslí, že udílení pobídek představuje ve své podstatě 

centrální plánování, které je pro ekonomiku škodlivé. IP (a celá agentura CzechInvest, 

která udílení pobídek zajišťuje) by měly být zrušeny a místo IP pro vybrané investory 

by měla být zavedena nízká rovná daň pro všechny. V čistě tržní ekonomice  

je na podnikatelích, do čeho své peníze investují. Rozhodují se na základě kritéria zisku, 

který ze své investice očekávají, a to na trhu, kde mají všichni stejné podmínky.  

Ve státem kontrolovaném hospodářství do rozhodování o investicích vstupuje stát. 

Rozhoduje se pak na základě jiných kritérií než očekávaného zisku. Ale právě zisk 

vypovídá o tom, zda investice generuje něco, co spotřebitelé chtějí. Přidaná hodnota ani 

saldo obchodní bilance o tomto nevypovídá. Nutným důsledkem pobídkové varianty 

centrálního plánování tedy je, že výsledné investice jsou méně efektivní, než investice, 

které by jinak dostaly prostor.  

 

Poukazování na vytvořená pracovní místa je falešnou statistikou CzechInvestu. 

Investiční pobídka může pouze zvýšit zaměstnanost a růst v jednom místě na úkor 

jiného místa. Je celkem přirozené, že firma s pobídkou pouze přetahuje pracovní místa 

od firem, které pobídku nemají. Politická atraktivnost pobídek plyne z toho,  

že koncentrovaný efekt na jednom místě je více vidět, než rozložený efekt na zbytku 

území. (20) 
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1.1.4 Právní úprava investičních pobídek 
Poskytování investičních pobídek investorům, bylo zahájeno v roce 1998, a to cestou 

pilotních projektů do zpracovatelského průmyslu. Realizační organizací pro zavádění 

systému investičních pobídek je Ministerstvem průmyslu a obchodu založená agentura 

CzechInvest. (18) 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic. Je státní příspěvkovou organizací 

podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Zaměřuje se na podporu malých  

a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávání přímých zahraničních 

investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Agentura 

CzechInvest je výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek. 

 

Usnesení vlády České republiky č. 298 z roku 1998, k návrhu investičních pobídek  

pro investory v České republice, stanovilo základní podmínky pro investory. Žadatel  

o investiční pobídky musel investovat „na zelené louce" minimálně 25 mil. USD. Tato 

hranice byla snížena návazným usnesením vlády č. 844/98 na 10 mil. USD  

pro umožnění udělení investičních pobídek i významným domácím investorům.  

 

Určitým vrcholem bylo schválení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách      

a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), který nabyl účinnosti 

dne 1. května 2000. Celé koncipování zákona bylo průběžně konzultováno s EU. 

Evropská komise podobu zákona hodnotila kladně.  

 

Na počátku prosince 2001 byla Senátem ČR schválena novela zákona o investičních 

pobídkách, která nabyla účinnosti dne 30. ledna 2002. Jejím účelem je zdokonalení 

systému investičních pobídek.  

 

Další novela je účinná dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU,  

tj. od 1. května 2004. Novelou se provádí dílčí změny v systému investičních pobídek, 

které jsou vyvolány vstupem České republiky do Evropské unie a jsou nezbytné  

s ohledem na přenos kompetencí v oblasti veřejné podpory z Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže na Evropskou komisi. V souladu s praxí uplatňovanou v členských 

státech Evropské unie a v souladu s pravidly pro oblast veřejné podpory se zákon  

o investičních pobídkách stal jedním z národních programů veřejné podpory, který 
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schválila Evropská komise. Na jeho základě je udělená veřejná podpora automaticky 

považována za kompatibilní veřejnou podporu bez nutnosti individuálního posuzování 

ze strany Evropské komise. 

 

Dalšími změnami souvisejícími s aktuální novelou, jsou například snížení limitu 

minimální investice z 350 milionů Kč na 200 milionů Kč, sjednocení doby poskytování 

slevy na daních na 10 let, umožnění podávat opravné prostředky a také soudně 

přezkoumat rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o nabídce na poskytnutí 

investičních pobídek. 

 

Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory a jako takové podléhají rovněž 

režimu nařízení vlády č. 310/2004 Sb. dle kterého Ministerstvo průmyslu a obchodu  

ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže stanoví přípustnou míru  

a hodnotu veřejné podpory. (21)  

 

1.1.5 Zákon o investičních pobídkách  
Systém investičních pobídek upravuje zákon č. 19/2004 Sb. Investičními pobídkami  

se rozumí: 

• sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let pro nově založené 

společnosti nebo pro již existující právnické osoby,  

• převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,  

• hmotná podpora vytváření nových pracovních míst (až do 200 000 Kč  

na zaměstnance),  

• hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců (až do 35 % nákladů  

na školení),  

• převod pozemků podle zvláštního právního předpisu, evidovaných v katastru 

nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků,  

a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu účinného ke dni 

uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků  

ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny. 
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Podmínky pro udělení investičních pobídek: 

• Investice musí být provedena do odvětví zpracovatelského průmyslu, buď  

do jednoho z high - tech odvětví, uvedených v zákoně, nebo do jiného odvětví 

zpracovatelského průmyslu za předpokladu, že přinejmenším 50 % ceny výrobní 

linky budou tvořit náklady na pořízení strojního zařízení uvedeného ve vládou 

schváleném seznamu vyspělého (high - tech) strojního zařízení.  

• Musí se jednat o zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její   

modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu.  

• Investor musí investovat nejméně 200 milionů Kč (před novelou 350 milionů 

Kč). V oblastech s mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší  

než je průměrná míra nezaměstnanosti ČR je tento požadavek snížen na 150 

milionů Kč a v oblastech s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší  

než je průměrná míra nezaměstnanosti ČR je limit investice snížen na 100 mil. 

Kč.  

• Investice nejméně ve výši 100 milionů Kč (před novelou 145 mil. Kč), 50 mil. 

Kč v případě umístění investice v regionu s vysokou nezaměstnaností, musí být 

kryta z vlastního kapitálu.  

• Investor musí pořídit strojní nařízení zařazené do kapitol 84, 85 a 90 celního 

sazebníku v hodnotě nejméně 40 % celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku.  

• Navrhovaná výroba musí vyhovovat všem českým legislativním požadavkům  

na ochranu životního prostředí. 

 

Dosud byly IP určeny spíše pro obory zpracovatelského průmyslu. V současné době  

se ale stále více prosazuje trend výrazného posilování a investování do oblasti 

informačních technologií a strategických služeb. Strategickými službami jsou 

vybrané typy služeb, především centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, 

centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra a servisní centra. Rychlý rozvoj  

v oblasti informačních technologií, telekomunikací, internetu, center sdružených služeb, 

softwaru i výzkumu a vývoje přispívá u vyspělých států světa k mnohem 

dynamičtějšímu rozvoji těchto služeb než samotného tradičního zpracovatelského 

průmyslu. (21)  
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1.1.6 Novela zákona o investičních pobídkách pro rok 2007 
Novela zákona o investičních pobídkách, kterou připravuje ministr průmyslu a obchodu 

Martin Říman, vnáší do dosavadního systému podpory investic podstatné změny.  

Pro tuzemský průmysl bude mít za následek snazší dosažitelnost investičních pobídek  

a jejich nasměrování do technologicky náročných provozů.  

 

Novela zákona snižuje požadavek na minimální výši investice z původních 200 mil. Kč  

na 100 mil. Kč. Investiční pobídky se tak stanou dosažitelnými i pro středně velké 

firmy, jejichž projekty nebyly dostatečně velké, aby splnily doposud platné podmínky. 

V okresech, kde je míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice, bude navíc minimální investice snížena na 50 mil. 

Ostatní tuzemské podniky, které nesplní uvedený limit, budou moci využít prostředků 

ze strukturálních fondů. 

 

Novela by měla také vnést do systému investičních pobídek rozlišení mezi 

technologicky náročnými a méně náročnými sektory. Sektory s vysokou přidanou 

hodnotou dosáhnou na maximum veřejné podpory. Očekává se i zjednodušení procesu 

posuzování záměrů a zkrácení lhůt pro vydávání rozhodnutí. Oproti současné praxi, kdy 

řízení o udělení investiční pobídky muselo být ukončeno do 1 roku od podání žádosti, 

může být ve věci rozhodnuto do 3 měsíců. (35) 

 

1.1.7 Investiční pobídky nabízené v České republice 
Českým i zahraničním investorům bez rozdílu nabízí agentura CzechInvest možnost 

získat investiční pobídky. Jejich smyslem je podporovat zavádění nebo rozšiřování 

výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a projekty v oblasti strategických služeb  

a technologických center.  

 

V případě realizace projektů v oblasti poskytování specifických služeb v regionech  

s nezaměstnaností za uplynulá dvě pololetí vyšší než 14 %, mohou investoři také 

požádat o finanční podpory podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních 

míst.  
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Systém investičních pobídek je v České republice nastaven rozdílně pro různé druhy 

investičních projektů. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách agentury 

CzechInvest nebo MPO.  Zde je jen stručný popis nabízených pobídek. 

 

Zpracovatelský průmysl: Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající 

výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 100 

mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách. Jedná se o: 

• Slevu na dani z příjmu právnických osob (úplná nebo částečná sleva na dani 

z příjmu až po dobu 10 let). 

• Hmotnou podporu vytvářených pracovních míst (dle regionu, 100 nebo 200 tis. 

Kč na jedno nové pracovní místo). 

• Hmotnou podporu na školení a rekvalifikace (ve výši 35% nákladů na školení 

v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti).  

 

Technologická centra a centra strategických služeb: Technologická centra  

se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků a technologií 

využívaných ve výrobě. Strategické služby představují služby s mezinárodním 

zaměřením, s vysokou přidanou hodnotu, podporující zaměstnanost kvalifikovaných 

expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech  

pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické 

podpory (např. „call centra"). Dne 18. 4. 2007 byl vyhlášen usnesením vlády ČR  

č. 217/2007 aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center  

a center strategických služeb, který reflektuje změny v evropské legislativě. Bližší 

informace o programu jsou v příloze č. 4. 

 

Investiční podpory v oblasti technologických center a strategických služeb se řídí 

pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro podporu 

technologických center a center strategických služeb. Jedná se o: 

• Dotace na podnikatelskou činnost  

• Dotace na školení a rekvalifikaci (21) 
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1.1.8 Doprovodné programy v rámci investičních pobídek 
V rámci systému investičních pobídek byly přijaty dva doprovodné programy - program 

podpory subdodavatelů a program podpory rozvoje průmyslových zón. První přispívá 

ke zvýšení konkurenceschopnosti českých dodavatelů zprostředkováním informací mezi 

nimi a investory. Program rozvoje průmyslových zón je každoročně schvalován vládou 

a jeho cílem je prostřednictvím podpory obcím přispět k zajištění investiční přípravy 

území pro konkrétního investora, který uplatnil nárok na investiční pobídky. V tomto 

případě se jedná o tzv. pobídkové projekty. Program současně umožňuje za předem 

stanovených kritérií, podpořit investiční přípravu území průmyslové zóny  

již v předstihu - zde se jedná o tzv. rozvojové projekty. (21) 

 

1.1.9 Postup při žádosti o investiční pobídky  
Investor (žadatel) předloží agentuře CzechInvest (Odbor investičních pobídek, 

Štěpánská 15, Praha 2; www.czechinvest.org) kompletně zpracovaný záměr získat 

investiční pobídky se všemi náležitostmi – Žádost o příslib (od data předložení 

společnost může zahájit investiční činnost a najímání pracovníků).  

 

CzechInvest vypracuje posudek na předložený investiční projekt a předá  

ho (do 1 měsíce)  Ministerstvu průmyslu a obchodu. MPO (Odbor podpory investování) 

posoudí záměr ve spolupráci s dalšími resorty (cca 2-3 měsíce) : 

• Ministerstvem financí (Odbor podpory podnikání) v případě žádosti o slevu  

na dani, 

• Ministerstvem práce a sociálních věcí (Odbor trhu práce) v případě žádosti  

o hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace  

a školení zaměstnanců, 

• Ministerstvem životního prostředí (Odbor strategií).  

 

Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (Odbor veřejné podpory) 

stanoví maximální míru veřejné podpory. Poté jsou vydány: Nabídka na poskytnutí 

investičních pobídek (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) a návrh Rozhodnutí  

o příslibu investičních pobídek (Ministerstvem průmyslu a obchodu). Nejpozději  

do 3 měsíců musí investor návrh Rozhodnutí akceptovat. Investor (zájemce) následně 

podepisuje Dohody o hmotné podpoře s MPSV. To pak zašle, dle podmínek v Dohodě, 
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finanční prostředky na účet investora. Dochází k čerpání pobídek. Během následujících 

let trvání investice musí investor podávat pravidelné reporty. (24)  

 

1.1.10 Schválené projekty 
Díky ucelenému systému investičních pobídek, programu podpory subdodavatelů  

a programu na podporu průmyslových zón došlo k výraznému zvýhodnění investičního 

prostředí České republiky a k následnému přílivu zahraničních investic.  

 

Celý systém investičních pobídek má výrazný vliv na hospodářství ČR. Zahraniční 

investoři hledají v České republice vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, výhodnou 

geografickou polohu nebo přijatelné provozní náklady. Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest se od doby svého vzniku v roce 1992 podílela na 771 

investičních projektech v celkové hodnotě 542 miliard Kč. Přímo v podpořených 

projektech našlo práci 153 871 lidí, v návaznosti na podpořené investice pak vznikly 

další pracovní místa. 

 

Agentura CzechInvest zprostředkovala v roce 2006 pro Českou republiku celkem 176 

investičních projektů za 114,617 miliard Kč. 47 investorů, tedy více než jedna čtvrtina 

všech projektů, přitom pochází z České republiky. V patnáctileté historii agentury 

CzechInvest to bylo poprvé, kdy největší podíl úspěšných projektů patřil firmám z ČR. 

Dále se jednalo hlavně o investory z Německa, USA, Nizozemí a Švýcarska. 

 

Počet získaných projektů i objem investic byl za rok 2006 nejvyšší v historii agentury. 

Oproti roku 2005 je to o 25 společností víc. Díky těmto projektům by během příštích let 

mělo vzniknout nejméně 34 824 nových pracovních míst. Mezi získanými investicemi 

je velký počet projektů s vysokou přidanou hodnotou. Za rok 2006 to bylo celkem 44 

projektů technologických center a center sdílených služeb. Právě na sofistikované 

investice s vysokou přidanou hodnotou se CzechInvest chce v příštích letech zaměřit 

ještě intenzivněji. Tyto projekty totiž přinášejí technologické know-how, přitahují 

špičkové odborníky a budují dobré jméno České republiky v zahraničí. 

 

Nejvíc investičních projektů, celkem 40 směřovalo do Moravskoslezského kraje 

(21,6%), který zároveň přilákal i největší objem investic, a to 54,158 miliard Kč. Druhý 

nejatraktivnější byl Ústecký kraj (19,3%) s 35 projekty v celkové výši 16,252 miliard 
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Kč. Právě Moravskoslezský a Ústecký kraj patří mezi oblasti nejvíc zasažené 

strukturálními problémy. Třetím nejúspěšnějším krajem byl Jihomoravský s 25 projekty 

za 4,733 miliardy Kč. Zejména Brno je dlouhodobě úspěšné v získávání investic  

ze sektoru elektroniky a přesného strojírenství, v posledních letech se tu ale koncentruje 

také řada významných výzkumných a vývojových aktivit. Své plány založit  

tu technologické centrum nebo centrum sdílených služeb oznámilo v předešlém roce  

7 společností z celkových 11 v celém kraji. 

 

Pozn.: Jen pro porovnání, v roce 2005  byl pro investory nejatraktivnější Jihomoravský 

kraj, který získal 32 projektů za 7,7 miliardy Kč. Těsně následovaly  Ústecký  

a Moravskoslezský kraj. Do těchto regionů mířilo 49 investičních projektů v hodnotě  

26 miliard Kč. 

 

Do současnosti získalo IP 83 investorů, kteří se zavázali investovat nejméně  

71,4 miliard Kč a vytvořit nejméně 27 000 nových pracovních míst. Přibližně 8 % 

pobídkových investorů pocházelo z ČR, jako například firmy Pegas (textilní průmysl), 

Setuza (potravinářsko- chemický průmysl), Lovochemie (chemický průmysl) nebo 

Karsit (automobilový průmysl).  Zahraniční pobídkoví investoři vytvářejí navíc velké 

množství subdodavatelských možností pro české malé a střední podniky. (27)  
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1.2 Dotace od Evropské unie 
1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Kromě celé řady dalších 

změn a nových možností, se podnikatelům otevřela i regionální politika EU. Jedná  

se o nástroj, který slouží k tomu, aby bylo dosaženo co možná nejrovnoměrnějšího 

rozvoje regionů v rámci sjednocené Evropy.  

 

EU za tímto účelem stanovuje cíle, které se snaží naplnit široce pojatou politikou 

finančních podpor, v rámci které financuje celou řadu projektů od tzv. "měkkých" 

neboli neinvestičních akcí které jsou zaměřeny především na veřejné služby a nevládní 

sektor, ale i podnikatele, až po velmi rozsáhlé "tvrdé" investiční projekty financované  

v řádech milionů eur zaměřené na infrastrukturu, životní prostředí a také především  

na podporu malého a středního podnikání. 

 

V rozpočtu Evropské unie představuje kapitola regionální politiky druhou největší 

položku. Aby byly prostředky všech členských států vynaloženy co nejúčelněji, přijala 

EU na první pohled poměrně složitý mechanismus implementace těchto prostředků.  

Ten se velmi přísně drží jedné ze stěžejních zásad evropské integrace, pravidla 

subsidiarity, které říká, že rozhodnutí nesmí být přijímána na vyšší úrovni 

administrativy, než je nezbytně nutné. 

 

Nedílnou částí regionální politiky je Kohezní fond, který je zaměřen na velké projekty 

(jejich náklady musí být vyšší než 10 milionů EUR) v oblasti infrastruktury  

a životního prostředí. Slouží jako doplňující finanční nástroj pro podporu projektů  

s nadregionální působností (železniční koridory, dálnice, mezinárodní letiště atd.). 

 

Regionální politika je schvalována v sedmiletých cyklech, které se shodují  

s rozpočtovými obdobími EU (také programovací období). Celý schvalovací 

mechanismus probíhá podle zhruba následujícího scénáře: Evropská komise (EK) 

vytyčí před každým obdobím tzv. cíle regionální politiky, které poměrně obecným 

způsobem definují, jakým způsobem a do kterých regionů budou směřovat finanční 

prostředky. Definuje i výši jednotlivých příspěvků.  
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Po definování cílů na úrovni EK dochází k vyjednávání mezi komisí a jednotlivými 

členskými státy, kde jsou v tzv. Národních rozvojových plánech definovány jednotlivé 

operační programy a programové dokumenty a jejich zaměření.  

 

V Jednotných programových dokumentech a jejich dodatcích jsou definovány uznatelné 

náklady a zaměření jednotlivých dotací (na co lze čerpat), oprávnění žadatelé (kdo může 

čerpat - obce, kraje, podnikatelé atd.), výše podpory a další náležitosti. Každý program 

také určí tzv. implementační agenturu, tedy orgán (nebo orgány), který bude daný 

operační program realizovat, přijímat žádosti, schvalovat je a posléze vyplácet podporu. 

 

1.2.1 Financování z Evropské unie v období 2007-2013 

Česká republika připravuje pro využívání financování z fondů Evropské unie v letech 

2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované tři Cíle Politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU. Plánovaný rozpis alokace finančních prostředků 

je obsažen v příloze. V současné době je pouze zveřejněn  Operační program Podnikání 

a inovace ve znění, které bylo schváleno vládou ČR dne 15. listopadu 2006 a které bylo 

počátkem března 2007 odesláno Evropské komisi.  

 

1.2.2  Cíl Konvergence  
V rámci Cíle Konvergence (přibližování se) byly vypsány tyto Operační programy (dále 

jen OP): 

• OP Podnikání a inovace - podpora začínajících podnikatelů, inovací  

v podnikání a nových technologií, využití nových finančních nástrojů, úspory 

energie a podpora obnovitelných zdrojů energie, rozvoj poradenských  

a marketingových služeb pro podnikání a další, 

• OP Životní prostředí - zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování 

rizika povodní, snižování emisí a průmyslového znečištění, obnovitelné zdroje 

energie, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny, vzdělávání  

v této oblasti a další, 

• OP Vzdělávání - zvyšování kvality počátečního vzdělávání, vyššího odborného  

a vysokoškolského vzdělávání, podpora výzkumu a vývoje v této oblasti, 

rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání a další, 
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• OP Výzkum a vývoj pro inovace - podpora výzkumných center, podpora 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji, posilování 

kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další, 

• OP Doprava - modernizace železniční, dálniční a silniční sítě, rozvoj pražského 

metra a další, 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost - zvyšování kvalifikace stávající pracovní 

síly, podpora vyloučených z trhu práce, mezinárodní spolupráce, rozvoj veřejné 

správy a veřejných služeb a další, 

• Integrovaný operační program - rozvoj IT ve veřejné správě, služby  

v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, národní 

podpora cestovního ruchu, využití kulturního bohatství a další, 

• Regionální operační programy (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava) - rozvoj 

regionální dopravní infrastruktury a udržitelných forem veřejné dopravy, služeb 

a infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj a revitalizace regionálních center, měst 

a venkova, podpora podnikání. 
 

1.2.3  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
• OP Praha – Adaptabilita - rozvoj znalostní ekonomiky, začleňování 

znevýhodněných osob do trhu práce, modernizace počátečního vzdělávání  

a další, 

• OP Praha – Konkurenceschopnost - podpora ekologicky příznivé veřejné 

dopravy, dostupnost ICT služeb, revitalizace problematických oblastí, podpora 

partnerství mezi výzkumem a praxí a další. 
 

1.2.4 Cíl Evropská územní spolupráce 
• INTERACT II 

• ESPON II 

• OP Meziregionální spolupráce 

• OP Nadnárodní spolupráce 

• OP Přeshraniční spolupráce: 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
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• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (34) 

 
 

1.2.5 Regionální maximální intenzita veřejné podpory 
Pro jednotlivé kraje byly stanoveny maximální intenzity veřejné podpory pro období  

1. ledna 2007 – 31. prosince 2013 a to způsobem jaký je zachycen na obrázku 1  

a v tabulce 1.1. Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil. EUR. 

 

Tabulka 1.1: Maximální intenzita veřejné podpory 2007-2013 

 

 Zdroj: www.czechinvest.org 

 

 Obr.1: Regionální mapa maximální intenzity veřejné podpory 2007-2013 

 

 
Zdroj: www.czechinvest.org 

region  malý 
podnik  

střední 
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% 
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1.2.6 Operační program podnikání             
a inovace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo          

v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI) pro období 

2007 — 2013 celkem 15 programů podpory, z nichž část navazuje na pozitivní ohlasy 

předchozích programů podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 — 

2006 (dále jen OPPP) a část z nich představuje programy zcela nové. OPPI byl schválen 

vládou 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302/2006 a počátkem března 2007 byl 

předložen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání (může tedy ještě 

doznat určitých změn).  

 

Pro řadu žadatelů budou nové programy výhodnější než programy obsažené v OPPP, 

zejména ve vztahu k malým a středním podnikatelům, kteří budou — na rozdíl  

od současného programového období — zvýhodněni oproti velkým firmám vyšší mírou 

veřejné podpory (střední podniky až o 10 %, malé podniky až o 20 %). Příjemci 

podpory z OPPI mohou být malé a střední podniky, v určitých případech i velké 

podniky nad 250 zaměstnanců za podmínek stanovených ve výzvě, dále územně 

samosprávné celky, univerzity, popřípadě další speciálně vymezené subjekty. Základní 

zařazení připravených programů podpory do schválených prioritních os OPPI naleznete 

v příloze číslo 1.  

 

OPPI bude přístupný všem subjektům, které předloží kvalitní projekty a splní kritéria 

pro jejich přijetí. V rámci OPPI nejsou finanční prostředky alokovány pro jednotlivé 

regiony (vyjma programu ROZVOJ, který bude nově realizován pouze ve strukturálně 

nejvíce postižených regionech) ani sektory, záleží pouze na absorpční kapacitě firem  

a obcí v regionu, kolik finančních prostředků z Operačního programu Podnikání  

a inovace získají.  

 

Žádosti o dotace se budou předkládat nejdříve ve formě jednodušší registrační žádosti 

sloužící k posouzení, zda předpokládaný projekt je v souladu s vyhlášenými 

podmínkami programu a zda žadatel splňuje všechny předpoklady pro získání podpory 

— zejména podmínku finančního zdraví zajišťující požadovanou udržitelnost 
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schváleného projektu. Teprve na základě tohoto posouzení začnou vznikat způsobilé 

výdaje a žadatel bude dokládat nezbytné podklady a přílohy, na jejichž základě dojde  

k hodnocení kvality projektu v hodnotitelské komisi. (23)  

 

V rámci  Operačního programu Podnikání a inovace se tedy jedná o 15 programů 

podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování 

podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze 

pocházejí z části ze strukturálních fondů EU (85 %) a z části ze státního rozpočtu (15 

%) a budou vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci 

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

Programy v rámci OPPI se zaměřují zejména na následující oblasti podpory: 

• Infrastruktura pro průmyslový výzkum a vývoj, 

• Využití tzv. "brownfields" (regenerace dříve používaného výrobního pozemku – 

např. kontaminovaných ploch a zanedbaných projektů), 

• Zavádění inovací v podnicích, zejména malých a středních,  

• Spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi,  

• Podpora transferu technologií,  

• Podpora malého a středního podnikání,  

• Podpora prorůstových projektů malých a středních podnikatelů v regionech  

se soustředěnou podporou státu,  

• Podpora obnovitelných zdrojů energie.  

 

OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

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

inovací, podnikatelského ducha a růst hospodářství (založeného na znalostech nových 

technologií, inovovaných výrobků a nových informačních a komunikačních 

technologií). (22)  

 

Stručný přehled všech programů podpory z OPPI je obsažen v příloze práce nebo  

se s ním lze seznámit na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 

(www.mpo.cz), CzechInvestu (www.czechinvest.org) a BusinessInfo 

(www.businessinfo.cz).  
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1.2.7 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
V programu Lidské zdroje a zaměstnanost se jedná o projekty: 

• Moderní formy personálního řízení – díky němuž lze ve firmě zavést standard 

Investors in People za zvýhodněnou cenu (firmy získají slevu na poradenské 

služby při zavádění Standardu). Standard Investors in People je mezinárodně 

uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o nástroj, 

který firmě pomáhá efektivně řídit a rozvíjet své zaměstnance. Projekt Moderní 

formy personálního řízení bude spuštěn až v průběhu roku 2008.  Ten naváže na 

Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů, v rámci kterého je stále 

možnost získat finanční podporu na zavedení standardu Investors in People.  

• Standard rozvoje lidských zdrojů - národní projekt Standard rozvoje lidských 

zdrojů je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a podpora 

je určena podnikům, které splní kritéria přijatelnosti a přihlásí se prostřednictvím 

elektronické přihlášky. Příjem přihlášek je průběžný do vyčerpání finančních 

prostředků, nejpozději však do 31. 12. 2007, kdy od roku 2008 bude na 

tento projekt navazovat projekt Moderní formy personálního řízení. 

 

1.2.8 Operační program Výzkum a vývoj 
Operační program Výzkum a vývoj je zaměřen zejména na investice, které zvýší  

a zmodernizují infrastrukturu českého výzkumu a vývoje.  

• Výzkum a vývoj pro inovace -  úkolem je posilování výzkumného, vývojového  

a proinovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost  

a vytváření pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky 

významným místem koncentrace těchto aktivit a to prostřednictvím vysokých 

škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.  

• Sedmý rámcový program EU - program podpory malých a středních 

podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, 

technický rozvoj a demonstrace. 

• Trvalá prosperita - Poskytovatelem finančních prostředků pro tento program  

je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem programu je podpora výzkumných  

a vývojových projektů na vysokých školách, ve veřejných výzkumných 

institucích  

a v podnicích, které napomohou ke zvýšení konkurenceschopnosti české 
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ekonomiky a podpoří celkový technologický rozvoj České republiky. Výčet 

podporovaných oblastí naleznete na www.czechinvest.org.  

 

1.2.9  Postup získání podpory 
Jak postupovat při získání podpory lze obecně shrnout do několika kroků. Detailnější 

popis jednotlivých kroků je vždy zveřejňován společně s vyhlášením výzvy konkrétního 

programu. 

 

Kvalitní podnikatelský záměr 

Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Žadatel by měl mít 

jasnou představu o tom, jaký projekt chce uskutečnit a zda je schopen ho realizovat  

a zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního 

programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný.  

 

Získání základních informací o možnostech podpory podnikatelského záměru 

Veškeré podklady a informace potřebné ke zpracování žádosti o podporu lze získat  

na veřejných i soukromých informačních místech a agenturách. Jejich seznam  

je na webových stránkách CzechInvestu. 

 

Zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu 

Žádosti do dotačních programů OPPI se budou podávat ve 2 stupních (Registrační 

žádost a Plná žádost) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Pozn.: Ve snaze 

snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace,  

vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní budou žadatelé 

vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy elektronickou 

formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním 

projektu a jeho realizací potřebují. Aplikace eAccount zároveň umožní průběžně 

sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. 

 

Popis postupu předložení žádosti a hodnocení projektu 

Vyplnění a odeslání Registrační žádosti včetně požadovaných příloh, zejména 

Finančních výkazů (přílohy budou odlišné u každého programu). Po odeslání 

Registrační žádosti se všemi požadovanými přílohami provede agentura CzechInvest 
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její věcnou a formální kontrolu. Také žadatel a jeho projekt projde hodnocením 

přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení (tzv. rating / scoring). Cílem je posoudit, 

zda je projekt  v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a jestli žadatel splňuje 

všechny předpoklady pro získání podpory dle podmínek programu. 

 

Vyplnění a odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh, zejména 

Podnikatelského záměru ve stanovené lhůtě. 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. 

 

Hodnocení projektu probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. 

Kategorizace projektů je stanovena dle složitosti projektu a výše dotace. Projekty jsou 

hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií.  

 

Informaci o výsledku hodnocení žadatel získá prostřednictvím eAccountu a následně 

písemně. V případě schválení projektu jsou poslány 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. Žadatel může být vyzván 

k doplnění chybějících údajů o projektu, což dobu hodnocení pravděpodobně prodlouží. 

V ideálním případě je lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení odhadována  

u malých projektů cca do 2 měsíců a u středních a velkých projektů cca do 3 měsíců  

od vložení Plné žádosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám 

vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace (přibližně 3 týdny od obdržení podepsaných 

Podmínek od žadatele), které zasílá žadateli.  

 

Realizace projektu 

Projekt může být (ve vztahu ke způsobilým výdajům)  realizován po přijetí Registrační 

žádosti. Žadatel podstupuje však riziko, že projekt nemusí být v hodnotícím procesu 

schválen, a náklady na jeho realizaci tak nebude moci uplatnit. 
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Povinností žadatele pro realizaci projektu je dodržovat podmínky, k nimž se zavázal při 

podpisu Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje patří zejména: 

• vedení analytického účetnictví,  

• výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního 

programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel,  

• zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, štítků, 

billboardů během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel,  

• dělení projektů na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací na základě předem 

stanovených podmínek (délka etapy je omezena časovou délkou a výší platby 

dotace). 

 

Žádost o platbu dotace a kontrola na místě 

Podporu vyplácí zpětně (na základě předložené žádosti o platbu)  Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR. Žádost o platbu lze podat po skončení etapy nebo celého projektu. 

V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu / etapy projektu  

(tzn. po podání žádosti o platbu) může být vykonána kontrola na místě u příjemce. 

 

Monitorování přínosů podpořeného projektu 

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením 

podpory) i po ukončení realizace projektu. Hlavním cílem monitorování je průběžné 

zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů. Příjemce dotace musí CzechInvest 

informovat o svém projektu v monitorovacích zprávách, které pravidelně předkládá 

prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Ukazatele, které musí být ve zprávách 

uvedeny, jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace. (25) 

 
 
 
 
 

1.2.10  Aktuální výzvy 
V současné době se mohou podniky a organizace hlásit do:  

• národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů, v rámci něhož mohou 

firmy získat finanční podporu na zavádění standardu Investors in People (IIP).  

• od 1.3. 2007 do 31.5. 2007 se přijímají Registrační žádosti do programu 

Rozvoj  
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• od 1.3.2007 do 15.11.2007 se přijímají Registrační žádosti do programu  

Marketing 

• od 1.6.2007 do 30.9.2007 se přijímají Registrační žádosti do programu ICT 

v podnicích  

• od 1.6.2007 do 30.9.2007 se přijímají Registrační žádosti do programu Inovace  

• od 1.6.2007 do 30.11.2007 se přijímají Registrační žádosti do programu 

Potenciál  

• od 1.6.2007 do 31.7.2007 se přijímají Registrační žádosti do programu Eko-

energie  

 

Předpokládané vyhlášení programů Operačního programu Podnikání a inovace  

je plánováno dle harmonogramu v tabulce 1.2. 

 

Tabulka 1.2: Plánované spuštění jednotlivých podpor 

Plánované 
spuštění 

Program podpory 

1. vlna 
1.3.2007 

zahájení přijímání registračních žádostí do programů ROZVOJ 
a MARKETING 

duben 2007 zahájení přijímání plných žádostí do programů ROZVOJ 
a MARKETING 

2. vlna 
1.6.2007 

zahájení přijímání registračních žádostí do programů INOVACE, 
EKO-ENERGIE, ICT V PODNICÍCH, POTENCIÁL 

1.8.2007 zahájení přijímání plných žádostí do programů INOVACE, 
EKO-ENERGIE, ICT V PODNICÍCH, POTENCIÁL 

3. vlna 
2. pol. 2007 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, ICT 
A STRATEGICKÉ SLUŽBY 

4. vlna 
2. pol. 2007 

 
SPOLUPRÁCE, PROSPERITA 

Zdroj: www.czechinvest.org 
 

1.3 Program podpor v letech 2004 až 2006 
V letech 2004-2006 přijímala agentura CzechInvest žádosti o podporu v následujících 

operačních programech: 

Operační program Průmysl a podnikání 

Operační program podporoval rozvoj malých a středních podniků, rozvoj 

podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a průmyslových službách, zvyšování 

konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu  
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a zvyšování efektivnosti využití energie. V následujícím programovacím období 2007-

2013 byl nahrazen Operačním programem Podnikání a inovace. 

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

Tento program byl zaměřen především na dosažení vysoké a stabilní úrovně 

zaměstnanosti založené na kvalifikované a stabilní pracovní síle, integraci sociálně 

vyloučených skupin obyvatelstva a zvýšení konkurenceschopnosti podniků  

při respektování principů udržitelného rozvoje. Byl podporován z Evropského 

sociálního fondu. Na období 2007-2013 je jeho nástupcem Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost.  

 

Společný regionální operační program 

V rámci Společného regionálního operačního programu vyhlašovaly jednotlivé krajské 

úřady v letech 2004-2006 programy na podporu rozvoje jednotlivých regionů, které 

byly realizovány mimo jiné také pomocí dotací podnikatelům na projekty v konkrétním 

regionu. V některých krajích nebyly prostředky zcela vyčerpány a je možné z nich 

čerpat i do poloviny roku 2007v rámci vyhlášených výzev. (15) 

 

1.3.1 Čerpání dotací z Operačního programu Průmysl a podnikání 
Ke dni 7. května 2007 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1 237 projektům. 

Celková hodnota finančních prostředků činila 7 682 211 300 Kč.  Dále byly uzavřeny 

úvěrové smlouvy u 1 632 projektů v celkové hodnotě 2 028 391 287 Kč. Podrobnější 

informace o jednotlivých udělených dotacích a úvěrech podle krajů a programů 

obsahuje příloha číslo 2. 

 

Jen pro zajímavost uvádím jaká byla situace v Jihomoravském kraji z hlediska 

požadovaných a schválených dotací (viz. graf č.1) 
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Graf č.1: Porovnání výše dotace a schválené výše dotace v programech OPPP  

v letech 2004-2006 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj:  www.czechinvest.org 
 
 

1.4 Odpočet nákladů na výzkum a vývoj 
Od základů daně je možno odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil  

v daném zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, při 

realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních  

či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, 

výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků 

dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. 

 

Odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené  

od jiných osob, s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených za účelem certifikace 

výsledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (náklady), na které již byla i jen z části 

poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. 

 

Pokud není možné uplatnit odpočet v roce, kdy nárok na odpočet vznikl z důvodu,  

že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo je základ daně (základ daně snížený  

o nezdanitelné částky podle § 15 a o daňovou ztrátu) nižší než odpočet, bude možno 

odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém 

poplatník vykáže základ daně (základ daně snížený o nezdanitelné částky podle § 15  
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a o daňovou ztrátu). Tento odpočet lze však uplatnit nejpozději ve třech zdaňovacích 

obdobích, bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok  

na odpočet vznikl. (26) 
 

1.5 Transferové ceny  
Převodní neboli transferové ceny se týkají hlavně společností, jejichž regionální 

působnost přesahuje hranice České republiky. O transferových cenách se hovoří 

zejména v případě převodů statků nebo služeb poskytovaných mezi kapitálově či jinak 

propojenými osobami (společnostmi) často podléhajícími různým daňovým režimům. 

 

Kromě obligatorních povinností, které je v souvislosti s dotčenými transakcemi nutné  

v některých případech splnit na základě ustanovení § 196a obchodního zákoníku 

(soulad dané transakce s podmínkami obvyklými v obchodním styku, posudek znalce  

či souhlas valné hromady), jsou transakce propojených stran v poslední době rovněž 

předmětem zvýšeného zájmu českých finančních úřadů. Jejich pozornost je zaměřena 

především na to, zda jsou předmětné transakce uzavírány na principu tzv. tržního 

odstupu, tj. za podmínek obvykle sjednávaných při transakcích nezávislých stran (což 

je velmi obtížně přezkoumatelné), a zda tedy není prostřednictvím transferových cen 

neoprávněně snižována daňová povinnost zúčastněných českých stran. 

 

Ministerstvo financí vydalo jako reakci na tuto situaci pokyn D - 293, v němž sděluje 

doporučení pro rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen v transakcích mezi 

spojenými osobami. Pokyn byl rovněž doplněn pokynem D - 292, který upřesňuje 

podmínky, za nichž lze u příslušného správce daně získat závazné posouzení způsobu, 

jakým byla cena sjednávaná mezi spojenými osobami vytvořena, což přináší daňovým 

subjektům určitou úroveň jejich právní jistoty. 

 

Všeobecně uznávaným manuálem pro stanovení metodologie tvorby převodních cen  

je Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracovaná  

ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti OECD. 

 

Vzhledem k tomu, že transferová dokumentace představuje základní důkazní prostředek 

při prokazování přiměřenosti sjednaných převodních cen, lze konstatovat, že pokud  

je dokumentace připravena s řádnou odbornou péčí, významně je minimalizováno riziko 
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zpochybnění transferových cen finančním úřadem a tím i doměření daně z příjmů 

včetně souvisejícího penále. (16)  

 

1.6 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán (neboli Podnikatelský záměr či Business plan) slouží především  

pro účely firmy. Je dobré mít jasně vytyčené cíle, uvědomovat si bariéry a potenciální 

rizika, na něž je nutné se připravit, stanovit reálné časové horizonty pro určité činnosti  

a podobně. Pokud se ještě navíc podnik uchází o nový kapitál či půjčku je kvalitně 

zpracovaný podnikatelský plán nutné předložit potenciálnímu investorovi, bance, atd.  

 

Podnikatelský plán mívá určitou posloupnost. Měl by být jasný, stručný a zároveň 

obsáhnout klíčové věci. Pokud je zaměřen především na investora, měl by se pečlivě 

zabývat situacemi, v nichž se zhodnocuje kapitál a výsledným produktem a jeho 

uplatněním na trhu. Také by mělo být jasně řečeno, kolik peněz firma potřebuje.  

To vyřadí investory, pro které není za těchto podmínek spolupráce zajímavá.  

 

Při žádosti o IP nebo dotaci je většinou stanovena maximální podpora, kterou může 

žadatel obdržet. Jak již bylo v průběhu práce napsáno, je nutné spolu s žádostí o dotaci 

či pobídku předložit právě Podnikatelský záměr (většinou jsou vypsány požadavky,  

co má být pro daný účel jeho náplní) a dále vymezené přílohy. Celkový plán by neměl 

být delší než 30 stran.  

 

Nikdo nemá na jakoukoli dotaci nárok automaticky. Prostředky, které jsou k dispozici 

jsou značně omezené a jsou tedy hlavně určeny firmám úspěšným, které potřebují růst  

a prospívat. Podnikatelský záměr musí tedy poukázat na originální myšlenky, finanční 

zdraví a strategické řízení dané firmy.  

 

Podnikatelský plán by měl obsahovat:  

• Titulní stranu – uvádí základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. 

• Exekutivní souhrn – úkolem je maximálně podnítit zájem potenciálních 

investorů. 

• Analýzu odvětví – sem patří hlavně analýza konkurenčního prostředí, odvětví  

a zákazníků. 
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• Popis podniku – zahrnující popis výrobků a služeb, umístění a velikosti 

podniku, přehled personálu podniku a veškerého zařízení. 

• Výrobní plán – měl by zachycovat celý výrobní proces (od potřebného 

materiálu a strojů až po vazby na dodavatele). 

• Marketingový plán – snaha o odhady objemu produkce nebo služeb, způsobu 

distribuce, oceňování a propagace. 

• Organizační plán – popisuje formu vlastnictví a organizaci činností podniku. 

• Hodnocení rizik – je důležité rozpoznat rizika a snažit se předejít jejich  

negativním důsledkům.  

• Finanční plán – určuje objemy potřebných investic a reálnost podnikatelského 

plánu. Většinou je jeho součástí odhad rozvahy, příslušných příjmů a výdajů  

a vývoje hotovostních toků.  

• Přílohy – jen pokud je potřeba. Jedná se například o informace z výzkumu, 

korespondenci s dodavateli či zákazníky a podobně. (4) 

 

Obsah plánu, jak jsem jej uvedla, je pouze obecným doporučením dle odborné 

literatury. Nicméně, v osnově každého programu je přesně popsáno, jaké informace  

o firmě mají být dodány a v jaké posloupnosti. Je tedy potřeba si vše důkladně 

prostudovat a požadované dokumenty obstarat. 

 



 42

 

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
V této části se zaměřím na představení společnosti, pro kterou budou dále zpracovány 

návrhy na využití finanční podpory a sestaveny konkrétní žádosti na základě 

zamýšlených investic. Většina informací je převzata z výročních zpráv společnosti FEI 

a z analýz společnosti od nezávislých amerických firem (1, 5, 12). 

 

2.1 Základní údaje o společnosti a její historie 
Obchodní firma: FEI Czech Republic s.r.o.  

Sídlo: Podnikatelská 6, 612 00  Brno 

Identifikační číslo: 469 71 629 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál společnosti: 1 500 000 Kč 

Hlavní předmět podnikání společnosti: výroba elektronových mikroskopů. V průběhu 

roku 2006 byl do Obchodního rejstříku zapsán nový předmět podnikání – výzkum 

a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.  

 

FEI Czech Republic s.r.o. (dále „Společnost“) byla založena roku 1992 pod jménem 

DELMI spol. s r.o. V roce 1996 byla začleněna do tehdejšího koncernu Philips Electron 

Optics, Holandsko, s nímž byla v roce 1997 připojena k americké společnosti FEI 

Company se sídlem v Oregonu (USA). Ovládající osoba (FEI Company se sídlem 

v Hillsboro, Oregon, USA) vlastní prostřednictvím  FEI Electron Optics International 

B.V. 100% podíl ovládané osoby a má tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech. 

Propojené osoby tvoří koncern. FEI má celosvětově přibližně 1600 zaměstnanců  

a vývojová a výrobní centra v Hillsboro v USA, v Eindhovenu v Nizozemsku  

a u nás v Brně. (14) 
 

2.2 Předmět podnikání společnosti 
Společnost se zaměřuje na  vývoj, výrobu a servisní podporu rutinních elektronových 

mikroskopů. Ty se vyrábí ve větších sériích a jsou citlivé na výrobní náklady  

a spolehlivost. Firma se orientuje na nákladově výhodné dodavatelské řetězce, vlastní 

vývojovou činnost a maximální využití komparativních výhod. Výrobky jsou 

z brněnského závodu odesílány zákazníkům po celém světě.  
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Elektronový mikroskop je vlastně obdobou optického mikroskopu. Fotony jsou 

nahrazeny elektrony a optické čočky elektromagnetickými čočkami (vhodně tvarované 

magnetické a elektrostatické pole). Vlnové délky urychlených elektronů jsou o mnoho 

řádů menší než fotonů viditelného světla. Díky tomu má elektronový mikroskop 

mnohem vyšší rozlišovací schopnost a lze tedy dosáhnout mnohem vyššího zvětšení (až 

1 000 000 krát). Vynálezce elektronového mikroskopu,  Ernst Ruska,  obdržel za svůj 

objev Nobelovu cenu. 

 

Typy elektronových mikroskopů: 

• Transmisní elektronový mikroskop (TEM – transmission electron 

microscope) – využívá k zobrazování nepohyblivý elektronový svazek 

dopadající na preparát, elektrony prošlé vzorkem (TE) jsou zachyceny  

na fluorescenčním stínítku nebo detekovány vhodným detektorem. 

• Rastrovací elektronový mikroskop (SEM – scanning electron microscope) – 

využívá k zobrazování pohyblivého svazku elektronů, který rastruje po povrchu 

vzorku z něhož jsou následně emitovány sekundární elektrony (SE) a zpětně 

odražené elektrony (BSE) z nichž se pomocí detektoru získává obraz 

zkoumaného preparátu. 

 

Praktické užití elektronových mikroskopů: 

S využitím elektronových mikroskopů se setkáváme v mnoha oblastech vědních oborů, 

zejména v biologii a technických vědách. V biologické praxi se používají pro studium 

preparátů ve formě ultratenkých řezů (30-60 nm) 5 000 - 100 000 krát zvětšených. 

Nezastupitelné místo mají elektronové mikroskopy v cytologii, virologii   

a molekulární biologii. V materiálovém inženýrství se využívají ke zjištění povrchových 

vlastností (defektů) materiálu, případně k zjištění chemického složení a krystalografické 

orientace. (33) 
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Obr.2: Ukázka zvětšení hmyzu pod rastrovacím elektronovým mikroskopem 

 

Zdroj: www.fei.com 

 

Elektronové mikroskopy v České republice nabízí následující firmy: 

• TESCAN, s.r.o, Brno (v ČR i výroba) 

• FEI (v ČR i výroba) 

• Carl Zeiss  

• JEOL  

• Delong Instruments, a.s., Brno (v ČR i výroba, specializace na elektronovou  

a rentgenovou mikroskopii a vakuovou technologii). 
 

 

2.3 Interní analýza společnosti FEI Czech Republic s.r.o. 
Společnost je členěna na tato oddělení: 

• Výroba  

• Logistika 

• Nákup 

• Výzkum a vývoj 

• Finance a účetnictví 

• Ostatní administrativa 

 

Relativně nový brněnský výrobní závod má rozlohu 8.600 m2. V Brně probíhá  výroba 
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vybraných elektronových mikroskopů (SEM a TEM) a systémů DualBeam (SEM 

doplněný o  svazek fokusovaných iontů) a též výroba vybraných systémových modulů.  

 

Výrobní a testovací prostory firmy připomínají spíše operační sály. V místnostech 

probíhá intenzivní filtrace vzduchu, která ho zbavuje prachových částic. Na tomto 

pracovišti používají pracovníci přezůvky, plášť, ochranu na vlasy, roušku a pracovní 

brýle.  

 

Společnost nemá vlastní marketingové útvary ani prodejní či servisní síť. Namísto toho 

využívá marketingové a prodejní útvary mateřské společnosti FEI Company. 

Z brněnského závodu jsou výrobky odesílány zákazníkům po celém světě. Instalace 

přístroje je prováděna servisní divizí mateřské společnosti. O zákaznících bude blíže 

pojednáno v podnikatelském záměru. (14)  
 

2.3.1 Vývoj společnosti v letech 2005 a 2006 
Během posledních let zaznamenává společnost růst. V roce 2005 bylo prodáno o 7 kusů 

mikroskopů více než v roce předešlém. Stejně tak byl zaznamenán mírný růst tržeb 

oproti roku 2004 na 1,8 miliardy korun. Co se týče skladby prodaných výrobků, nárůst 

zaznamenaly přístroje využívající systém Dual Beam – asi o 30% a rastrovací 

mikroskopy – asi o 5%. Naopak pokles vykázal prodej transmisních mikroskopů,  

a to o asi 16%. Prodej výrobků a služeb probíhá na základě objednávek, podle potřeb 

konečných zákazníků. Transakce se realizují v rámci koncernu. 

 

Na konkurenceschopnost evropských výrobků, především na trzích Asie a Spojených 

států,  měla negativní vliv vysoká volatilita směných kurzů, především amerického 

dolaru vůči euru a české koruně. Společnost tuto skutečnost, která měla za následek tlak 

na prodejní ceny, řešila opatřeními, která vedla ke snížení výrobních nákladů (změna 

designu u mikroskopů vyráběných v Brně, zvýšení podílu nakupovaného materiálu  

v „low-cost“ oblastech a snížení počtu zaměstnanců). Nákupy subdodávek materiálu  

a služeb probíhají na základě objednávek, které vycházejí z operativních potřeb. 

 

Od 1. ledna 2005 je skupina FEI reorganizována na základě tržních segmentů. Jedná  

se o NanoElektroniku, NanoVýzkum, NanoPrůmysl, NanoBiologii a NanoInkubátor. 

Tento krok má zajistit lepší pochopení potřeb zákazníků a sdělení těchto zjištěných 
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skutečností vývojovým  a prodejním oddělením. Tato novinka samozřejmě ovlivní  

i brněnskou FEI. 

 

Lepší cílení zákazníků, spolu s úspěšným zavedením nových přístrojů, zlepšováním 

nákladové úrovně některých výrobků a mírným oživením na trzích, mělo za následek 

navýšení dodávek v roce 2006. Společnost rozvíjí i nadále oblast vývoje výrobků 

(nárůst aktivit asi o 30%) a snaží se o rozšíření objemu a portfolia dodavatelů s cílem 

snížení nákladů a zvýšení efektivity procesů. V roce 2007 se očekává opět mírný růst 

trhu s elektronovými mikroskopy. 

 

2.4 Oborová analýza společnosti 
FEI Czech Republic s.r.o. nelze posuzovat jen z hlediska tuzemského trhu. V České 

republice firma prodá ročně pouze 1-2 mikroskopy. Navíc obchodní podmínky  

pro českého zákazníka jsou stejné jako pro zájemce v jakékoliv jiné zemi. Proto  

se zaměřením na zmapování celosvětového trhu elektronové mikroskopie. 

 

FEI Company je vedoucí mezinárodní společnost zabývající 

se vývojem, výrobou a prodejem nástrojů, založených  

na principu elektronové mikroskopie, pro nanotechnologie 

(věda, která zkoumá, analyzuje a vyvíjí objekty menší  

než 100 nanometrů; nanometr je jedna biliontina metru). 

Výrobky FEI tvoří světovou špičku v tomto náročném oboru. FEI  

má tři hlavní vývojová a technologická centra v USA, v Holandsku a v České republice. 

Vedle těchto center disponuje globální sítí obchodních a servisních center. Celosvětově 

společnost zaměstnává více než 1 600 odborníků, z čehož je zhruba 250 působících  

v Brně.  FEI je společností, která zaměstnává špičkové odborníky. Přizpůsobuje tomu 

svůj styl práce, platové podmínky a zaměstnanecké výhody. Závody v Eindhovenu  

a v Brně se potýkají s nedostatečnou kapacitou. Počítá se tedy s rozšířením prostor 

v těchto lokalitách. 

 

FEI má na trhu dobrou pozici, hlavně díky kvalitnímu výzkumu a zpětné vazbě  

od zákazníků a různých vědeckých a školských institucí s nimiž spolupracuje.  

Pro vysokoškolské účely také zhotovila první stolní SEM za poloviční cenu  

než je u těchto mikroskopů běžná. Přístroj se jmenuje Phenom-ED a přináší výhodu  
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na vysoce konkurenční trh SEM. Bude se prodávat od druhé poloviny roku 2007 v USA  

a od roku 2008 v Evropě a zbytku světa. Byl navržen tak, aby byl snadno použitelný  

a jeho výroba byla co nejméně nákladná.  

 

FEI je leaderem v DualBeam technology. Rastrovací elektronové mikroskopy 

s technologií DualBeam a transmisní elektronové mikroskopy (výrobek Titan je vůdcem 

na trhu s TEM)  jsou nyní na vzestupu.  

 

Společnost také těží z toho, že firmy z  různých odvětví zjišťují, že nanotechnologie 

zlepšuje produktivitu, zvyšuje kvalitu produktu a zlepšuje kvalitu kontrolního procesu. 

Jako příklady lze uvést: 

• Chemie/Petrochemie: pomáhá najít cestu k účinnější rafinaci ropy. To může 

zvýšit výnosy a rychlost procesu. Také může napomoct k redukci emisí  

při spalování finálních produktů. 

• Těžební a hutnický průmysl: oba sektory vyžadují detailní prozkoumání 

materiálů.  

• Biotechnologie a farmacie: zde se jedná o vývoj léků a výhody, že speciální 

systémy, které vyrábí FEI mohou pomáhat v biologii zkoumat aniž by buněčná 

struktura vzorku byla poškozena. Pomocí nanotechnologií by bylo možné 

detekovat rakovinové buňky a odstranit je dříve, než se rozrostou.  

 

Obr. 3: Ukázky vzorků pod elektronovým mikroskopem 

 
 

 
 
 
 
 

Zdroj: www.tescan.com 
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Pozn.: Snímky zachycují využití elektronové mikroskopie v různých odvětvích. První 

obrázek ukazuje využití ve stomatologii (strukturu zubní náhrady), druhý  

ve strojírenském a petrolejářském průmyslu (kovové částice ve vzorku oleje). Na třetím 

snímku je ukázka kontroly čistoty desky s plošnými spoji.  

 

V roce 2007 by měl trh NanoResearch and Industry a NanoBiology zůstat velmi 

atraktivní s nárůstem veřejných i soukromých investic do těchto oblastí. Cyklické 

výkyvy jsou očekávány na trhu NanoElectronics, což je vhledem k povaze a hodnotě 

výrobků pochopitelné.  

 

Indie, Čína a Rusko jsou předními kandidáty na další investování do nanotechnologií. 

To se odrazí i na růstu výnosů FEI. 

 

Příjmy společnosti průběžně rostou, v 1. čtvrtletí 2007 asi o 30% v porovnání  

s 1. čtvrtletím 2006. Nejvíce příjmů pochází ze Severní Ameriky, Evropy a Asie. 

Provozní náklady se očekávají vyšší ve 2. čtvrtletí 2007 z důvodu investování do odbytu 

a vědy a výzkumu. Společnost Needham ve své analýze předpokládá nadále růst příjmů 

a také výdajů na výzkum a vývoj společnosti FEI. 

 

Na trhu, na němž FEI působí, je však velká konkurence. Někteří konkurenti, jako 

například KLA-Tencor´s, jsou podstatně větší, s většími zdroji financí, marketingu  

a technologií.  Další nevýhodou trhu jsou cyklické výkyvy v oblasti polovodičů  

a ukládání dat (ten má podobné cykly v závislosti na PC průmyslu a technologických 

změnách). (29) 

 

2.5 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele pomáhají hodnotit finanční situaci určitého podniku. Zaměřím  

se na nejpoužívanější z nich – ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability.  

 

Výsledné hodnoty a postup výpočtů (vzorce) jsou obsaženy vždy v příslušných 

tabulkách. Pro názornost jsou na základě jednotlivých výsledků k dispozici i grafická 

znázornění vývoje ukazatelů.  
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2.5.1 Ukazatele likvidity 
 
Tabulka 2.1: Přehled výsledků ukazatelů likvidity 

  2004 2005 2006 

Běžná likvidita (OA / kr. závazky) 1,83 2,19 2,52 

Pohotová likvidita ((OA - zásoby) / kr. závazky) 1,41 1,58 2,00 

Okamžitá likvidita (pohot. fin. prostř. / kr. závazky) 0,29 0,25 0,36 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele likvidity napovídají, zda je firma schopna hradit své závazky. Doporučené 

hodnoty pro okamžitou  likviditu jsou v rozmezí 0,2 – 0,6; pro pohotovou likviditu  

1 až 1,5; pro běžnou likviditu 2 až 3. Z tabulky č.4 je patrný meziroční nárůst  

u všech typů likvidity. Firma ve většině případů  dosahuje doporučené hodnoty a  jedná 

se tedy o optimální stav z hlediska rizika a efektivity.  

 

Graf č.2: Přehled vývoje ukazatelů likvidity 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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2.5.2 Ukazatele zadluženosti 
 
Tabulka 2.2: Přehled výsledků ukazatelů zadluženosti 

  2004 2005 2006 

Koeficient samofinancování (VK/A) 0,36 0,42 0,48 

Celková zadluženost (CK/A) 0,64 0,58 0,52 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatelé zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím 

kapitálem. Těmto ukazatelům věnují pozornost především investoři a poskytovatelé 

dlouhodobých úvěrů. Obecně platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší  

je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko věřitelů i akcionářů. Pro tento ukazatel 

nelze stanovit přesné zásady, je třeba ho posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností, 

kterou podnik dosahuje z celkového vloženého kapitálu, a v souvislosti se strukturou 

cizího kapitálu. Z výsledků se dá říci, že společnost FEI využívá více cizí kapitál. 

V posledním roce však došlo k vyrovnání poměru vlastních a cizích zdrojů.  

 

Graf č.3: Přehled vývoje ukazatelů zadluženosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.5.3 Ukazatele aktivity 
Tabulka 2.3: Přehled výsledků ukazatelů aktivity 

  2004 2005 2006 

Obrat aktiv (tržby / aktiva) 1,37 1,53 1,55 

Obrat zásob (tržby / zásoby) 7,39 6,32 8,29 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele aktivity vyjadřují jak efektivně firma hospodaří se svým majetkem. Pokud má 

firma více majetku než  potřebuje, vznikají zbytečné náklady, které snižují zisk. Pokud 

nemá tolik majetku kolik by potřebovala, musí se mnohdy vzdát zakázek  

a tím si snižuje potenciální výnosy. Tyto ukazatele jsou významné pro management  

a vlastníky společnosti. Doporučený obrat celkových aktiv je 1,6 až 3. Snahou firem  

je zvětšovat počet obrátek – optimalizovat. Pokud má firma nižší hodnoty než jsou 

doporučené, nevyužívá prostředky efektivně. Je však nutné přihlédnou k oboru, v němž 

společnost působí. FEI v průběhu let snižovala svá stálá aktiva a to je vidět i v nárůstu 

ukazatele obratu aktiv. Počet obrátek zásob byl v roce 2006 asi 8. Tedy zásoby  

se v ostatní formy oběžného majetku přeměnily asi 8 krát.  

 

Graf č. 4: Přehled vývoje ukazatelů aktivity 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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2.5.4 Ukazatele rentability 
 
Tabulka 2.4: Přehled výsledků ukazatelů rentability 

  2004 2005 2006 

Rentabilita  aktiv  (ROA = zisk / aktiva) 7,28% 6,16% 5,83% 

Rentabilita  vlastního kapitálu (ROE = zisk / VK) 20,36% 14,52% 12,25%

Rentabilita tržeb (ROS = zisk / tržby) 5,31% 4,02% 3,76% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska akcionářů je nejvýznamnější ukazatel ROE, který vyjadřuje výnosnost jimi 

vloženého kapitálu. V tomto případě nejsou doporučené hodnoty, ale je snaha o jeho 

maximalizaci. Za kvalitní výsledek se dá označit 10 – 15%. Výsledky FEI se tedy dají 

označit jako velmi uspokojivé, i když mají v posledních letech klesající tendenci. 

 

Graf č. 5: Přehled vývoje ukazatelů rentability 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.5.5 Produktivita z přidané hodnoty 
 
Tabulka 2.5: Přehled výsledků produktivity z přidané hodnoty 

  2004 2005 2006 

Produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč) 1354,75 1165,78 1288,21

Zdroj: vlastní zpracování 

 



 53

Produktivita z přidané hodnoty se pohybuje kolem 1 300 000 Kč. Je vidět, že se jedná  

o obor s vysokou přidanou hodnotou na zaměstnance.   
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3 NÁVRH VYUŽITÍ PROGRAMU PODPOR 

Společnost FEI Czech Republic s.r.o. nutně potřebuje rozšířit své kapacity v oblasti 

výzkumu a vývoje, přesněji v oblasti vývoje softwaru. Na základě teoretických 

poznatků z první kapitoly a informací o firmě a zamýšlené investici nyní vyberu vhodný 

program, z něhož bude pro tento investiční záměr možné čerpat finanční prostředky.  

 

Jelikož se jedná o velkou firmu z oblasti zpracovatelského průmyslu, mé doporučení  

je  žádat o IP z Programu pro podporu technologických center a strategických služeb 

(konkrétně se jedná o typ podporovaných projektů pro Centra strategických služeb – 

Centra pro vývoj software). Zde se jedná o podporu na vývoj nového software, nových 

softwarových řešení, a to zejména pro zahraniční klienty. Společnost přesně splňuje 

uvedená kritéria programu (podrobnější popis programu i s požadavky na vypracování 

žádosti o podporu je obsažen v příloze č. 3 a 4).  

 

Cílem třetí části práce je sestavit Žádost o podporu. Nejprve vyplním tiskopis Žádosti  

o poskytnutí podpory dle rámcového programu pro podporu technologických center  

a center strategických služeb. Poté přiložím Podnikatelský záměr zamýšlené investice, 

jehož náležitosti jsou  popsány v požadavcích na popis projektu (viz. příloha). Čestná 

prohlášení ,Výpis z obchodního rejstříku a Zakladatelský dokument společnosti žadatele 

nebudou součástí práce. Jedná se o dokumenty, které pro účely diplomové práce 

nepřináší žádnou přidanou hodnotu.  

 

V práci budou z důvodu citlivosti informací z oblasti výzkumu a vývoje a obchodní 

politiky společnosti FEI některé údaje nezveřejněny nebo pozměněny, aby nemohlo 

dojít ke zneužití.  

 

Všechny údaje ve třetí části práce byly zpracovány z informací poskytnutých zástupci 

FEI Czech Republic s.r.o. a z výročních zpráv. 
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3.1 Tiskopis žádosti o podporu 
Jedná se o formulář, který je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu a agentury CzechInvest. Je jedním z dokumentů, který tvoří žádost  

o podporu. Vzhledem k rozsáhlosti žádosti, bude její plné znění součástí přílohy č. 5.  

 

V tiskopise se uvádí základní informace o společnosti a o investici. Z hlediska záměru 

je nutné říci pro koho a k čemu budou výrobky či služby určeny. Důležitá je i kalkulace 

mzdových nákladů, odhad tržeb a zisku plynoucích jak z podniku, tak z investice. 

Součástí je i tabulka pro výpočet maximální míry investiční podpory. 
 

3.2 Podnikatelský záměr 
Obchodní firma: FEI Czech Republic s.r.o.  

Sídlo: Podnikatelská 6, 612 00  Brno 

Identifikační číslo: 469 71 629 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání společnosti: výroba elektronových mikroskopů.  

 

3.2.1 Vlastnictví společnosti, začlenění do skupiny  
FEI Czech Republic s.r.o. vznikla v roce 1992 pod jménem DELMI spol. s r.o. V roce 

1996 se stala jejím 100% vlastníkem FEI Electron Optics International B.V. s níž byla 

roku 1997 připojena k americké společnosti FEI Company se sídlem v Oregonu (USA). 

Propojením vznikl koncern. 
 
 

 
 

FEI Company  
(USA) 

FEI Electron Optics 
International B.V. 
(Nizozemí) 

FEI Czech Republic  
(Česká republika) 
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3.2.2 Popis podniku 
FEI je společnost vyrábějící nanotechnologické systémy, které poskytují řešení  

pro trojrozměrné řízení strukturních procesů předním světovým výrobcům v oblasti 

polovodičů, ukládání dat, strukturní biologie a průmyslu. V Brně probíhá  výroba 

vybraných elektronových mikroskopů (SEM a TEM) a systémů DualBeam (SEM 

doplněný o  svazek fokusovaných iontů) a též výroba vybraných systémových modulů 

(pro FEI v Nizozemí).   

 

Dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) patří FEI  

do Zpracovatelského průmyslu (OKEČ 33.2 Výroba měřících, kontrolních, zkušebních, 

navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových 

procesů). Vzhledem k vazbám na ostatní subjekty ve skupině se jedná o velkou 

společnost.  

 

FEI Czech Republic s.r.o. má v Brně výrobní závod a kanceláře. Je zde zaměstnáno  

asi 215 lidí. Společnost je členěna na tato oddělení: výroba, logistika, nákup, výzkum  

a vývoj, finance a účetnictví, ostatní administrativa – v čele každého z nich stojí ředitel 

pro danou oblast. 

 

V útvaru výzkumu a vývoje jsou vyvíjeny výrobky pro FEI Czech Republic s.r.o.,  

ale zároveň odtud plyne i podpora pro vývojová centra v Holandsku a Spojených 

státech. Výsledkem útvaru výzkumu a vývoje je technologická inovace stávajících 

výrobků a případný vývoj výrobků nových. Náklady na výzkum a vývoj jsou  

se ziskovou marží přefakturovány „zadávajícím“ společnostem ze skupiny FEI. 

 

3.2.3 Analýza odvětví 
Trh s elektronovými mikroskopy má rostoucí tendenci, stejně jako příjmy společnosti. 

Je potřeba posuzovat toto odvětví celosvětově, vzhledem ke specifickému produktu, 

který je většinou vyhotovován na zakázku a ročně se ho prodá jen omezené množství.  

Společnost nemá vlastní marketingové útvary ani prodejní či servisní síť. Namísto toho 

využívá marketingové a prodejní útvary mateřské společnosti FEI Company.  

Ta  provádí i instalaci přístroje prostřednictvím své servisní divize. 
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3.2.4 Analýza zákazníků 
Hlavní část produkce z České republiky putuje do zahraničí. Nejvíce příjmů pochází  

ze Severní Ameriky, Evropy a Asie.  Mezi zákazníky FEI patří světové univerzity, 

výzkumné ústavy a laboratoře, velké farmaceutické společnosti, vývojová centra 

kosmického, polovodičového, vojenského, automobilového či leteckého průmyslu. 

Mikroskopy nachází uplatnění například i v jihoafrických nalezištích zlata. Jako 

konkrétní příklad lze uvést společnosti: Audi, Intel, Ford, AMD, Lucent Technologies, 

Texas Instruments, Samsung, General Electric Company, Philips a další.  

 

3.2.5 Analýza konkurence 
Prostředí výrobců elektronové mikroskopie je velmi konkurenční. Je nutné neustále 

kontrolovat trh a vyvíjet kvalitní a žádané produkty. Elektronové mikroskopy v České 

republice kromě FEI nabízí i následující firmy: TESCAN, s.r.o (Brno, zaměřuje  

se na SEM mikroskopy),  Carl Zeiss, JEOL, Delong Instruments, a.s. (Brno, 

specializace na elektronovou a rentgenovou mikroskopii a vakuovou technologii).  

Na světovém trhu se k výše jmenovaným přidává například Hitachi High-Technologies 

Corporation nebo KLA-Tencor Corporation. 

 

3.2.6 Základní ekonomické ukazatele 
Informace pro zpracování analýzy jsem čerpala z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a z cash 

flow společnosti FEI Czech Republic s.r.o.  

 

Tabulka 3.1: Hodnoty základních ekonomických ukazatelů  

Ukazatel: 2004 2005 2006 

Koeficient samofinancování (VK/A) 0,36 0,42 0,48 

Celková zadluženost (CK/A) 0,64 0,58 0,52 

Obrat aktiv (tržby / aktiva) 1,37 1,53 1,55 

Obrat zásob (tržby / zásoby) 7,39 6,32 8,29 

Rentabilita  aktiv  (ROA = Zisk / Aktiva) 0,07 0,06 0,06 

Rentabilita  VK (ROE = Zisk / VK) 0,20 0,15 0,12 

Rentabilita tržeb (ROS = zisk / tržby) 0,05 0,04 0,04 

Produktivita z přidané hodnoty  (tis.Kč) 1 354,75 1 165,78 1 288,21 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.7 Popis investičního záměru 
V současné době je v brněnském závodě vyráběno 5 hlavních typů mikroskopu SEM 

nebo SDB (mikroskop využívající systémů DualBeam) a další přístroje jsou  

ve vývojovém stádiu. Ke každému mikroskopu je nutno vyvinout i potřebný software, 

který umožní vznik a následně i prodejnost výrobku na trhu. První verzi softwaru 

(kterou obdrží zákazník spolu s mikroskopem) je třeba dále upravovat a aktualizovat.  

Náklady na vývoj software činí asi 40% celkových nákladů vývojových projektů.  

 

Brněnská společnost má také odpovědnost za určité bloky softwaru pro mikroskopy 

vyráběné a vyvíjené v Nizozemí a zajišťuje 80% práce nad SEM/SDB softwarovým 

archivem celé FEI. V průběhu roku 2008 se plánuje rozšíření softwarových aktivit  

i do oblasti TEM. 

 

Vzhledem k těmto stávajícím i plánovaným aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje  

je pro společnost nutné zvýšit kapacity tohoto oddělení. V současné době v závodě 

pracuje pouze 14 softwarových specialistů. Je nutné rozšířit nejen pracovní tým,  

ale i stávající budovu (cca o 10 - 12 m2 na člověka), kterou společnost vlastní. Půjde 

tedy o expanzi stávající právní entity v České republice. 

 

FEI Czech Republic s.r.o. (Brno) za tímto účelem žádá o podporu na investici  

do zřízení Centra pro vývoj software. Předpokládá se nábor 20 zaměstnanců (nástup 

od 1.1. 2008) a rozšíření prostor a nákup vybavení v celkové hodnotě 11 980 000 Kč 

(do konce roku 2007). Společnost bude tuto investici financovat z vlastních 

prostředků. V souvislosti s daným investičním projektem nebyla žádána ani obdržena 

žádná jiná veřejná podpora. Na projektu spolupracuje tým lidí z oblasti výzkumu  

a vývoje a z finančního oddělení společnosti pod vedením Pavla Šustka (jednatel  

a finanční ředitel).  

 

Plánovaná investice 2007 (realizace cca 6 měsíců): 

Přestavba budovy                                                   11 000 000 Kč 

Vybavení PC včetně softwaru (20 x 39 000 Kč)        780 000 Kč 

Ostatní vybavení (20 x 10 000 Kč)                             200 000 Kč 

Celkově                                                                   11 980 000 Kč 
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Mzdové náklady a náklady na školení od roku 2008. Jedná se o:  

Průměrnou hrubou mzdu 45 000 Kč, tj. mzdové náklady včetně sociálního  

a zdravotního pojištění ve výši 35% placených zaměstnavatelem budou  

(12 x 20 x 60 750 Kč), tedy     14 580 000 Kč za rok 

Školení 20 x 10 000 Kč, tedy        200 000 Kč za rok 

Celkově                                    14 780 000 Kč za rok   

 

Při výpočtu mzdových nákladů budu brát v úvahu určitou inflaci, meziroční nárůst 

průměrné mzdy bude činit asi 5%. Toto zohlednění je důležité, protože výše mzdových 

nákladů přímo ovlivňuje výpočet maximální míry podpory.  

 

Pro účely projektu se počítá s vytvořením 20 nových míst. Stávající zaměstnanci, kteří 

mají na starost vývoj softwaru se přesunou do nově upravených prostor. Všech  

34 softwarových specialistů bude tedy pracovat společně. Všech 20 nově najatých osob 

bude mít vysokoškolské vzdělání s patřičným zaměřením.  

 

Školení bude probíhat nejprve uvnitř skupiny (od kolegů), poté budou noví zaměstnanci 

průběžně posíláni na dvoutýdenní školení do FEI v Holandsku. Každoročně se všichni 

pracovníci účastní kurzu, který je pořádán školící agenturou. Spolupráce s univerzitami 

ani vědeckými institucemi zatím není zamýšlena. 

 

Výstupem Centra pro vývoj software bude především programové vybavení 

k mikroskopům (bez dostatečné softwarové podpory by nevznikl ani nový SEM ani 

nový TEM) a služby (přesněji vývoj určitých bloků software) pro FEI Electron Optics 

International B.V. v Nizozemí. Ta spolu se zájemci o elektronové mikroskopy (jejich 

výčet je uveden výše, viz. 3.2.3. Analýza odvětví) tvoří potenciální zákazníky pro nové 

aktivity. Centrum bude obsluhováno pouze brněnskou FEI a její služby (vyjma softwaru 

k mikroskopům) budou poskytovány pouze v rámci skupiny. Dá se říci, že převážná 

část výstupů bude určena na export (ať už spolu s mikroskopy nebo v podobě prodeje 

duševního vlastnictví). Pro první rok zavedení nového výrobku na trh se předpokládá  

prodej cca 30 kusů SEM (v roce 2008) a cca 25 kusů TEM a 15 kusů SEM (v roce 

2009).  
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Přínosem realizace zamýšlené investice do Centra pro vývoj software bude: 

Pro Českou republiku: 

• Rozvoj společnosti, která vyvíjí aktivity a výrobky s vysokou přidanou 

hodnotou, 

• vývoj výrobků a služeb s vysokým exportním potenciálem, 

• zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti v oblasti elektronové mikroskopie, 

• růst znalostí a počtu odborníků v oblasti vývoje software. 

 

Pro společnost FEI Czech Republic s.r.o.: 

• Přefakturování výdajů na výzkum a vývoj se ziskem do zahraničí, 

• umožnění vzniku nového SEM (unikátní produkt, který zatím nemá na trhu 

srovnatelnou konkurenci) a ovlivnění jeho prodejnosti (vývoj v roce 2007 a jeho 

prodej v roce následujícím), 

• udržení konkurenceschopnosti stávající produkce, 

• umožnění vzniku nového TEM a ovlivnění jeho prodejnosti (vývoj v roce 2008  

a jeho prodej v roce následujícím), 

• rozšíření oblastí působnosti (vývoj TEM), 

• vytvoření 20 nových specializovaných pracovních míst. 
 

3.2.8 Hodnocení rizik 
V souvislosti s investicí je možné, že nastanou situace, které budou mít negativní vliv  

na projekt a potažmo na celou společnost. Jedná se o situace, které nelze ovlivnit,  

ale je nutné s nimi počítat: 

• Nedodržení harmonogramu projektu 

• Kurzová rizika 

• Cykličnost polovodičových trhů 

• Nedostatek kvalifikovaných programátorů 
 



 61

3.2.9 Finanční plán 
Investice bude hrazena z vlastních prostředků firmy – z bankovního účtu 

(11 980 000 Kč). Předpokládané dokončení nástavby a koupě zařízení je v prosinci  

2007. K 1.1. 2008 bude přijato 20 zaměstnanců (vzniknou mzdové náklady ve výši 

14 580 000 Kč za rok). Dojde také ke zvýšení režijních nákladů asi o 500 000 Kč  

za rok. 

 

Pořízený majetek, který nedosahuje 40 000 Kč za položku, bude v tomtéž roce účtován 

do nákladů. Předmětem odpisů pak bude pouze nová investice do budovy ve výši 

11 000 000 Kč. Tento majetek se odpisuje 30 let. Tedy roční odpis činí cca 366 667 Kč 

a bude brán v úvahu od roku 2008.   

 

Ziskem z investice bude hlavně podíl softwaru (40%) na marži z prodaných 

mikroskopů. Marže pro nový SEM bude asi 7 000 000 Kč. Předpokládaný objem 

prodeje je 30 SEM za rok. Tedy zisk ze softwaru bude asi 84 000 000 Kč. 

V následujícím roce bude zisk navýšen o podíl softwaru na marži (bude zhruba stejná 

jako u SEM) z nových TEM, kterých by se mělo prodat asi 25 kusů. Z důvodů zaměření 

na TEM, klesne prodej SEM o 15. Předpokládaný celkový zisk ze software z obou 

mikroskopů (SEM i TEM) bude v roce 2009 asi 112 000 000 Kč.  

 

Přeúčtování nákladů na výzkum a vývoj se provádí dle dohodnuté sazby, která  

je násobena odpracovanými hodinami a počtem pracovníků v tomto oddělení. Celková 

částka nákladů na vývoj software pak činí zhruba 15 000 000 Kč ročně. Při přeúčtování 

nákladů zadávající společnosti ze skupiny FEI tvoří asi 5% z této částky zisk. Jedná  

se tedy o 1 280 000 Kč. Podrobný popis výdajů, nákladů a zisků z investice lze vyčíst  

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.2: Předpokládané výdaje, náklady a zisky z investice  

Předpokládané výdaje investice(tis. Kč) 2007 2008 2009 

Přestavba budovy 11 000 0 0 

Výdaje celkem 11 000 0 0 

Předpokládané náklady investice (tis. Kč)    

Vybavení (celkově) 980 0 0 
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Mzdové náklady 0 14 580 15 309 

Školení 0 200 200 

Odpisy 0 367 367 

Režijní náklady 0 500 500 

Náklady celkem 980 15 647 16 376 

Předpokládaný zisk z vývoje SW (tis. Kč)    

Marže z přeúčtování nákladů 0 750 750 

Podíl zisku ze SW na marži 0 84 000 112 000 

Přírůstek zisku z vývoje SW celkem 0 84 750 112 750 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z předběžné kalkulace je patrné, že přírůstek zisku plynoucího z investice v dalších 

letech pokryje vynaložené prostředky na ni a bude generován vysoký celkový zisk. 

 

Investice se v roce 2007 promítne do rozvahy. Vzroste dlouhodobý hmotný majetek  

o 11 milionů Kč. Investice bude financována z bankovního účtu.  Plánovaná rozvaha 

byla pro rok 2007 sestavena metodou procentního podílu na tržbách. Předpokladem byl 

nárůst tržeb o 3% oproti roku 2006.  

 

Výsledek hospodaření byl převzat z plánovaného výkazu zisků a ztrát a jeho přírůstek 

se v aktivech promítne v krátkodobém finančním majetku. Základní kapitál a rezervní 

fond zůstávají konstantní. Plánovaná struktura aktiv a pasiv v roce realizace investice 

bude tedy následující: 

 

Tabulka 3.3: Plánovaná rozvaha v tis. Kč 

    AKTIVA 2007 2006 2005 

B.  Dlouhodobý majetek 118 621 104 488 127 570 

B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 20 410 19 817 33 220 

B. I. 
2. 

Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 
14 170 13 758 23 061 

  3. Software 6 160 5 981 10 159 

  
6. 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
80 78 0 

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 98 211 84 671 94 350 
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B. II. 2. Stavby 39 279 27 455 31 718 

  
3. 

Samostatné movité věci  

a soubory movitých věcí 
49 178 47 746 61 140 

  
7. 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
9 754 9 470 1 492 

C.  Oběžná aktiva 1 294 293 1 171 193 1 099 009 

C. I.  Zásoby 249 674 242 401 309 348 

C. I. 1. Materiál 119 946 116 452 138 298 

  
2. 

Nedokončená výroba  

a polotovary 
101 343 98 391 146 897 

  3. Výrobky 28 385 27 558 24 153 

C. III.  Krátkodobé pohledávky 783 665 760 840 662 510 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 722 181 701 147 602 570 

  6. Stát – daňové pohledávky 32 922 31 963 53 083 

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 143 1 110 883 

  9. Jiné pohledávky 27 419 26 620 5 974 

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 240 580 167 952 127 151 

C. IV. 1. Peníze 64 62 61 

  2. Účty v bankách 240 516 167 890 127 090 

D. I.  Časové rozlišení 20 374 19 781 49 321 

D. I. 1. Náklady příštích období 20 374 19 781 20 903 

  2. Komplexní náklady příštích obd. 0 0 28 418 

AKTIVA CELKEM 1 412 914 1 295 462 1 275 900 
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  PASIVA 2007 2006 2005 

A. Vlastní kapitál 714 037 616 941 541 360 

A. I. Základní kapitál 1 500 1 500 1 500 

A. 

III. Zákonný rezervní fond 
150 150 150 

A. 

IV. Nerozdělený zisk min. let 
615 291 539 711 461 103 

A. V.  

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
97 096 75 580 78 607 

B. Cizí zdroje 698 877 678 521 734 540 

B. I. Ostatní rezervy 2 322 2 254 5 018 

B. II. Dlouhodobé závazky 218 717 212 347 228 678 

  Závazky – ovládající osoba 213 432 207 216 222 455 

  Odložený daňový závazek 5 285 5 131 6 223 

B. III. Krátkodobé závazky 477 838 463 920 500 844 

B. III. Závazky z obch. vztahů 352 905 342 626 475 019 

  Závazky k zaměstnancům 6 599 6 407 5 290 

  

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdrav. 

pojištění 

4 534 4 402 3 388 

  

Stát – daňové závazky  

a dotace 
1 735 1 684 1 215 

  Dohadné účty pasivní 112 065 108 801 14 989 

  Jiné závazky 0 0 943 

PASIVA CELKEM 1 412 914 1 295 462 1 275 900 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát byl pro rok 2007 sestaven metodou procentního podílu  

na tržbách. Předpoklad zůstává stejný jako u plánované rozvahy - nárůst tržeb o 3% 

oproti roku 2006. 

 

Do výkonové spotřeby se promítne částka za vybavení, které bude v souvislosti 

s investicí pořízeno a tentýž rok zaúčtováno do nákladů. Vzhledem k tomu, že firma 
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neplánuje prodej dlouhodobého majetku ani materiálu, budou tyto  položky ve VZZ 

zanedbány. Nelze je předpovědět. Stejně jako výnosové a nákladové úroky. Odpisy 

ponechám ve stejné výši jako v roce 2006. Lze tedy předpokládat, že vysoký nárůst 

zisku je způsoben těmito zkresleními ve výpočtu. 

 

Tabulka 3.4: Plánovaný výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 

      2007 2006 2005 

II.   Výkony   1 825 409 1 834 298 

II. 1. 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1 920 777 1 864 832 1 778 922 

  2. 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
  -45 101 52 920 

  3. Aktivace   5 678 2 456 

B.   Výkonová spotřeba 1 597 146 1 548 443 1 577 827 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 1 044 056 1 011 890 998 457 

  2. Služby 553 090 536 553 579 370 

+   Přidaná hodnota 323 631 276 966 256 471 

C.   Osobní náklady 142 137 137 803 123 964 

C. 1. Mzdové náklady   100 964 89 698 

  2. 

Náklady na sociální 

zabezpečení  

a zdravotní pojištění 

  34 810 32 546 

  3. Sociální náklady   2 029 1 720 

D.   Daně a poplatky 192 198 134 

E.   

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

40 481 40 481 41 135 

III.   

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0 143 937 176 950 

III. 1. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
  349 10 710 

  2. Tržby z prodeje materiálu   143 588 166 240 
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F.   

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0 124 280 156 924 

F. 1. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
  42 3 911 

  2. Prodaný materiál   124 238 153 013 

G.   

Zvýšení (+) / snížení (-) 

rezerv  

a opravných položek  

v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 

24 682 23 975 15 879 

IV.   Ostatní provozní výnosy 2 497 2 412 2 424 

H.   Ostatní provozní náklady 3 842 3 815 5 936 

*   

Provozní výsledek 

hospodaření 
114 794 92 763 91 873 

X.   Výnosové úroky   1 667 2 416 

N.   Nákladové úroky   3 820 4 790 

O.   

Ztráta z ostatních finančních 

operací 
  6 523 2 609 

*   

Finanční výsledek 

hospodaření 
-8 936 -8 676 -4 983 

Q.   

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
8 762 8 507 8 283 

Q. 1. - splatná   9 598 - 14 637 

  2. - odložená   -1 091 22 920 

**   

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
97 096 75 580 78 607 

*** 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
97 096 75 580 78 607 

***   

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
105 858 84 087 86 890 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výkaz peněžních toků (cash flow) je sestaven stejnou metodou jako rozvaha a VZZ. 

Předpokladem je, že tržby v roce 2008 vzrostou díky prodeji 30 kusů nových 

mikroskopů o 435 750 000 Kč a v dalším roce o 575 750 000 Kč. Meziročně tržby  

(z části vlivem investice) porostou zhruba o 23%.  

 

Dále vycházím z předpokládaného zisku a odpisů. Hodnota odpisů bude od roku 2006 

brána jako konstantní, rokem 2008 počínaje se projeví i odpisy z nástavby budovy. Zisk 

se zvýší asi o 210 750 000 Kč (v roce 2008) a následující rok asi o 280 750 000 Kč. 

Položky, u nichž nelze odhadnout vývoj, zanedbám. Bude počítáno se 24% sazbou daně 

z příjmu za běžnou činnost.  

 

Tabulka 3.5: Plánované peněžní toky (cash flow) v tis. Kč 

    2009 2008 2007 2006 2005 

  

Účetní zisk z běžné 

činnosti před 

zdaněním 

609 804 329 554 105 858 84 086 86 890 

A.1 

Úpravy o nepeněžní 

operace 
          

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 40 848 40 848 40 481 40 481 41 135 

A.1.2 

Změna stavu 

opravných položek a 

rezerv 

0 0 0 -4 443 -12 537 

A.1.3 

Zisk (-) / ztráta (+) z 

prodeje stálých aktiv  
0 0 0 -307 -6 799 

A.1.4 

Vyúčtované nákladové 

a výnosové úroky  
0 0 0 2 153 2 374 

A.1.5 

Úpravy o ostatní 

nepeněžní operace 
0 0 0 5 792 -6 027 

A.* 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti 

před 

zdaněním,změnami 

pracovního kapitálu 

a mimoř. položkami 

650 652 370 402 146 339 127 762 105 036
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A.2 

Změny stavu 

nepeněžních složek 

pracovního kapitálu 

          

A.2.1 

Změna stavu 

pohledávek a přechod. 

účtů aktiv 

-35 751 -28 731 -23 418 -76 474 35 405 

A.2.2 

Změna stavu 

krátkodobých závazků 

a přechodných účtů 

pasiv 

21 247 17 075 13 918 -36 924 -77 213 

A.2.3 Změna stavu zásob -11 103 -8 923 -7 273 66 947 -70 676 

A.** 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti  

před zdaněním a 

mimořádnými 

položkami 

625 045 349 823 129 556 81 311 -7 448 

A.3 Úroky vyplacené  0 0 0 -3 820 -4 790 

A.4 Úroky přijaté 0 0 0 1 667 2 416 

A.5 

Čistá zaplacená daň z 

příjmů za běžnou 

činnost  

-146 353 -79 093 -25 406 -25 587 -29 276 

A *** 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti 
478 692 270 730 104 150 53 571 -39 098 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

3.3 Výpočet  maximální dotace na podnikatelskou činnost 
Dotaci na podnikatelskou činnost lze nárokovat každoročně od 1. ledna do 30. června. 

Finanční podpora je určena na úhradu hrubých mezd zaměstnanců na nových 

pracovních místech (včetně povinných sociálních odvodů zaměstnavatele). Maximální 

hodnota veřejné podpory je stanovena procentem (dle regionu) z uznatelných nákladů. 

Podrobný postup pro výpočet je obsažen v příloze. 

 

Jelikož investice bude realizována v Brně, bude míra podpory 40%. V prvním roce 

předpokládám mzdové náklady na zaměstnance 60 750 Kč a v druhém roce 63 788 Kč 
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(nárůst o 5% vlivem inflace). Počítá se s vytvořením 20 pracovních míst. Uznatelné 

náklady projektu tedy činí asi 29 889 000 Kč. Podpora je 40% z této částky. Tedy, 

maximální hodnota veřejné podpory pro FEI Czech Republic s.r.o. bude: [(60 750 x 

12 x 20) + (63 788 x 12 x 20)] x 0,4 = 11 955 648 Kč. 
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ZÁVĚR 
Předmětem diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi využití podpory podnikání 

v České republice a poznatky aplikovat na konkrétní investiční záměr společnosti FEI 

Czech Republic s.r.o. Společnost se zabývá výrobou elektronových mikroskopů,  

za tímto účelem musí být mimo jiné vyvíjen software, který umožní vznik a fungování 

přístroje. Kvůli plánovanému rozšíření výroby o nové SEM a TEM potřebuje společnost 

zvýšit kapacity na oddělení výzkumu a vývoje o 20 softwarových specialistů.  

To si vyžádá investici do nástavby budovy a nákup nábytku a potřebného vybavení 

v celkové hodnotě 11 980 000 Kč. Navíc dojde k poměrně znatelnému růstu mzdových 

nákladů. Z tohoto důvodu chtějí zástupci FEI využít některou z forem podpory, které 

jsou v ČR nabízeny. 

 

Firma žádá dotaci na zřízení centra pro vývoj SW. Programové vybavení se stane 

součástí mikroskopu a jako takové bude prodáváno hlavně zahraničním zákazníkům. 

Počáteční investice bude činit skoro 12 milionů Kč a počítá se s vytvořením pracovních 

míst pro 20 lidí. Na základě těchto skutečností bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky 

Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb 

a je tedy možné se o tuto investiční pobídku ucházet. Za tímto účelem jsem vypracovala 

podnikatelský plán, vyplnila žádost o podporu a vypočítala maximální výši příspěvku  

na investici státem. S přihlédnutím na počet vytvořených míst, předpokládané mzdové 

náklady a region, ve kterém společnost působí, bude činit 11 955 648 Kč. 

 

Součástí práce je i plánovaná rozvaha, výkaz zisků a  ztrát  a cash flow. Z předběžných 

propočtů jsem zjistila, že v důsledku investice budou generovány vysoké tržby, které 

pokryjí náklady a bude dosahováno slušného zisku. Přírůstek zisku z vývoje SW (podíl 

SW na tržbách je cca 40%) odhaduji asi na 84 750 000 Kč v roce 2008 a 112 750 000 

Kč v roce 2009. 

 

Dalším krokem, který by nyní měl následovat, je zaslání vypracovaných materiálů, 

včetně požadovaných příloh agentuře CzechInvest. Pokud bude ve schvalovacím 

procesu žádost úspěšná, může společnost zahájit práce dle investičního plánu a očekávat 

vyplacení vypočtené podpory. Společnost však musí dodržovat stanovené podmínky  
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a v několika dalších předkládat příslušným orgánům pravidelné informace o průběhu  

a výsledcích investice. V opačném případě by následoval postih. 

 

Pokud bude chtít FEI Czech Republic s.r.o. v budoucnu nějakým způsobem dále 

rozšiřovat či zkvalitňovat svoji činnost, doporučuji, aby podle aktuálních výzev zjistila, 

zda nesplňuje podmínky některého programu podpor. Samozřejmě by ale mělo být 

hlavním záměrem  realizovat životaschopné projekty, ne získávat dotace. 

 

Cílem práce bylo informovat se o jednotlivých nabízených pobídkách a dotacích  

ze státního rozpočtu či fondů EU. Poté zjistit informace o společnosti a na jejich základě 

doporučit vhodnou podporu, sestavit žádost a podnikatelský plán, jehož úkolem je nejen 

zaujmout potenciálního investora (v tomto případě příslušné orgány, které rozhodují  

o přiznání dotace), ale i zjistit, zda může být investice úspěšná. Vytyčené cíle byly 

splněny.  

 

Na existenci investičních pobídek a dotací v tržní ekonomice jsou různé názory. Nadále 

však zůstávají důležitým nástrojem možné pomoci pro firmy, které by je jako takové 

měly přijímat, zajímat se o ně a využívat prostředků, které nabízejí. 

 
 



 72

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EK......... Evropská komise 

IP........... Investiční pobídky 

MPO...... Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV.... Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OPPI...... Operační program Podnikání a inovace 

OPPP..... Operační program Průmysl a podnikání 

PZI......... Přímé zahraniční investice 

SDB....... Systém DualBeam; SEM doplněný o svazek fokusovaných iontů 

SEM....... Rastrovací elektronový mikroskop 

TEM....... Transmisní elektronový mikroskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
1. FEI COMPANY: Vše, co chcete vědět o elektronové mikroskopii..., vydala 

společnost FEI Company, 2002. 

2. FTN MIDWEST: FEI Company Analysis. Analýza firmy pro rok 2007. 

3. KINCL, M.: Investiční pobídky jako forma veřejné podpory. 1. vyd. Praha; 

LINDE nakl.  s. r. o., 2003. 80 stran. ISBN 80-86131-48-3. 

4. KORÁB, V. a MIHALISKO, M.: Založení a řízení podniků. 1. vyd. Brno; VUT  

v Brně, 2003. 128 stran. ISBN 80-214-2513-X. 

5. NEEDHAM: FEI Company Analysis. Analýza firmy pro rok 2007. 

6. PRICEWATERHOUSECOOPERS: Tax & Legal Alert. Informace  

o investičních pobídkách, platné od 18. 4. 2007. 

7. Průvodce fondy Evropské unie. Vydal Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo  

pro místní rozvoj České republiky, 2004. 

8. REŽŇÁKOVÁ,M., ZINECKER,M.: Finanční management II. část. 2. vyd. 

Brno; VUT v Brně, 2003. 324 stran. ISBN 80-214-2488-5. 

9. SEDLÁČEK, J.: Základy finančního účetnictví I. 1. vyd. Brno; MU v Brně, 

2003. 208 stran. ISBN 80-210-3161-1. 

10. VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha; EKOPRESS, s.r.o., 

2003. 324 stran. ISBN 80-86119-21-1. 

11. VILAMOVÁ, Š..: Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vyd. Praha; 

GRADA Publishing, a.s., 2004. 197 stran. ISBN 80-247-0828-0. 

12. Výroční zprávy FEI Company a FEI Czech Republic za období 2004 – 2006.  

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

13. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: V roce 2005 padl 

dosavadní rekord v získávání nových investic. CzechInvest, 2006 [online].  

[cit. 18. 5. 2007].   Dostupné z: <www.businessinfo.cz>. 

14. Brno pokračuje v tradici centra vědy a výzkumu [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: <http://www.brno.cz/toCP1250/halo-brno/text.php?clanek=1082>. 

15. Dotační programy 2004-2006 [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/programy-2004-6>. 

16. CHROMÝ, J.: Nové standardy týkající se dokumentace k tvorbě transferových 

cen. ePravo, 2006 [online]. [cit. 18. 5. 2007].  



 74

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/financni-pravo/standardy-k-

tvorbe-transferovych-cen/1000457/40310/>. 

17. Investiční pobídky v ČR [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/investicni-

pobidky/investicni-pobidky-v-cr/1000497/1837/>. 

18. JAHN, M.: Teze vystoupení „Investiční pobídky - nezbytný a efektivní nástroj 

 ke zvýšení přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic  do ČR“  

na semináři CEP [online]. [cit. 18. 5. 2007].   

Dostupné z: < http://www.econ.muni.cz/~zidek/Jahn.htm>. 

19. Kurzy devizového trhu [online]. [cit. 18. 5. 2007]. Dostupné  

z:<http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizo

veho_trhu/denni_kurz.jsp>. 

20. MACH, P.: Proč zrušit investiční pobídky. CEP, 2004 [online]. [cit. 18. 5. 

2007]. Dostupné z: <http://petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=102>. 

21. Obecné informace o investičních pobídkách v ČR [online]. [cit. 18. 5. 2007]. 

Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument879.html>. 

22. ODBOR STRUKTURÁLNÍCH FONDů: Operační program Podnikání  

a inovace (OPPI) 2007 – 2013  [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument12175.html>. 

23. ODBOR STRUKTURÁLNÍCH FONDů: Oznámení pro žadatele o podporu  

v souvislosti s přípravou nového OPPI [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: < http://www.mpo.cz/dokument24912.html>. 

24. Souhrnné informace o investičních pobídkách [online]. [cit. 18. 5. 2007]. 

Dostupnéz: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/investicnipobidky/investicni-

pobidky/1000497/39790/>. 

25. Postup získání podpory [online]. [cit. 18. 5. 2007].   

Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/postup-ziskani-podpory>. 

26. Přehled nejvýznamnějších změn v novele zákona o daních z příjmů a zákona  

o účetnictví [online]. [cit. 18. 5. 2007]. Dostupné  

z: <http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=114&typ=c#op7>. 

27. Rok 2006: nejvíc investičních projektů je z České republiky [online]. [cit. 18.5. 

2007]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/investicni-

pobidky/2006-nejvic-investicnich-projektu-z-cr/1000497/43027/>. 



 75

28. Souhrnné informace o firmě FEI Company [online]. [cit. 18. 5. 2007]. Dostupné 

z: <http://www.fei.com/Home/tabid/36/language/en-US/Default.aspx>. 

29. Souhrnné informace o firmě KLA-Tencor [online]. [cit. 18. 5. 2007]. Dostupné  

z: <http://www.kla-tencor.com/j/servlet/ProductCategory?name=browse>. 

30. Souhrnné informace o firmě Tescan [online]. [cit. 18. 5. 2007]. Dostupné  

z: < http://www.tescan.com/cz/index.html>.     

31. Souhrnné informace o strukturálních fondech [online]. [cit. 18. 5. 2007]. 

Dostupné z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/>. 

32. Výpis z Obchodního rejstříku – FEI Czech Republic s.r.o.  [online]. [cit. 18.5. 

2007]. Dostupné z: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis. 

CEK=185289&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf

.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=1742b86daa910

5cd78eeab305a8151bf&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=7300&sysi

nf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=1

0.05.2007>. 

33. WIKIPEDIA: Elektronový mikroskop [online]. [cit. 18. 5. 2007].  

Dostupné z: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128040-elektronovy 

mikroskop#V.C3.BDrobci_elektronov.C3.BDch_mikroskop.C5.AF>. 

34. Zdroje financování z EU v období 2007-2013 [online]. [cit. 18.5. 2007]. 

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zdroje-financovani-z-eu-

2007-2013/1001573/>. 

35. Změna systému investičních pobídek [online]. [cit. 18.5. 2007].  

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/investicni-pobidky/zmena-

systemu-investicnich-pobidek/1000497/44184/>. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1.1: Maximální intenzita veřejné podpory 2007-2013..................................... 29  

Tabulka 1.2: Plánované spuštění jednotlivých podpor................................................... 36 

Tabulka 2.1: Přehled výsledků ukazatelů likvidity........................................................ 49  

Tabulka 2.2: Přehled výsledků ukazatelů zadluženosti.................................................  50 

Tabulka 2.3: Přehled výsledků ukazatelů aktivity.........................................................  51 

Tabulka 2.4: Přehled výsledků ukazatelů rentability.....................................................  52 

Tabulka 2.5: Přehled výsledků produktivity z přidané hodnoty....................................  52 

Tabulka 3.1: Hodnoty základních ekonomických ukazatelů.........................................  57 

Tabulka 3.2: Předpokládané výdaje, náklady a zisky z investice..................................  61 

Tabulka 3.3: Plánovaná rozvaha v tis. Kč.....................................................................  62 

Tabulka 3.4: Plánovaný výkaz zisků a ztrát v tis. Kč....................................................  65 

Tabulka 3.5: Plánované peněžní toky (cash flow) v tis. Kč..........................................  67 

 

SEZNAM GRAFŮ 
Graf č.1: Porovnání výše dotace a schválené výše dotace v programech OPPP v letech 

2004-2006 v Jihomoravském kraji................................................................................  38 

Graf č. 2: Přehled vývoje ukazatelů likvidity................................................................  49 

Graf č. 3: Přehled vývoje ukazatelů zadluženosti..........................................................  50 

Graf č. 4: Přehled vývoje ukazatelů aktivity.................................................................  51 

Graf č. 5: Přehled vývoje ukazatelů rentability.............................................................  52 
 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1: Regionální mapa maximální intenzity veřejné podpory 2007-2013.................  29 

Obr. 2: Ukázka zvětšení hmyzu pod rastrovacím elektronovým mikroskopem............  44 

Obr. 3: Ukázky vzorků pod elektronovým mikroskopem.............................................  47 
 
 
 
 



 77

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1: Programy podpory Operačního programu podnikání a inovace 

Příloha 2: Souhrnná tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle 

krajů a programů 

Příloha 3: Jak sestavit Žádost o podporu 

Příloha 4: Resumé rámcového programu pro podporu technologických center  

a center strategických služeb 

Příloha 5: Tiskopis žádosti o poskytnutí podpory 

 


